
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Katedra trestního práva 

 

 

 

 
 

 

Kateřina Poslušná 

 

NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ 

Kriminologické a trestněprávní aspekty 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Vedoucí diplomové práce:  

JUDR. MARIE VANDUCHOVÁ, CSC. 

 

 

Praha, duben 2011 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně za použití 

zdrojů a literatury řádně v ní uvedených a že tato práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu.“ 

 

V Praze dne 22. dubna 2011  

____________________________ 

Kateřina Poslušná 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji paní JUDr. Marii Vanduchové, CSc., vedoucí mé diplomové práce, za cenné 

připomínky a rady a také za účinnou pomoc při jejím zpracování. 

 

Zároveň mé poděkování patří organizaci Bílý kruh bezpečí, o.s. a její jednatelce Mgr. 

Markétě Vitoušové za obětavou pomoc při shromažďování zahraničních materiálů a 

poskytnutí zajímavých postřehů z praxe. 

 

V poslední řadě také děkuji všem těm, co vyplnili můj dotazník o povědomí veřejnosti o 

nebezpečném pronásledování. 

 

V Praze dne 22. dubna 2011        

       _________________________ 

        Kateřina Poslušná 

 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 4 

Seznam použitých zkratek1

Bílý kruh bezpečí, též BKB Bílý kruh bezpečí, o.s. 

 

Listina Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením 

předsednictva ČNR ze dne 16. 12. 1992 jako součást 

ústavního pořádku České republiky pod č. 2/1993 Sb., ve 

znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

OSŘ Zákon č. 88/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů.  

OZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

PolZ Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších 

předpisů. 

TŘ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů. 

TZ z roku 1961 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ústava Ústava České republiky ze dne 16. 12. 1992 č. 1/1993 Sb., 

ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č 347/1997 

Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb. a č. 

515/2002 Sb. 

ZPř Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

                                                       
1 Zkratky zvoleny dle učebnic: NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 
Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 584 s. ISBN 978-80-7357-509-0. a 
NOVOTNÝ, O.; VOKOUN, R.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 600 s. ISBN 978-80-7357-509-0. 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 5 

 OBSAH  

ÚVODEM 8 

1. VÝZNAM POJMU NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ A VZNIK TOHOTO FENOMÉNU 11 

1.1. HISTORICKÉ HLEDISKO VZNIKU FENOMÉNU PRONÁSLEDOVÁNÍ 11 

1.1.1. Erotomanie 11 

1.2. POJEM STALKING/NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ 13 

2. ZAČLENĚNÍ TERMÍNU NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ DO ČESKÉHO A ČESKOSLOVENSKÉHO 

PRÁVA 17 

2.1. PROSTŘEDKY OCHRANY DLE ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH 18 

2.2. PROSTŘEDKY OCHRANY DLE OBČANSKÉHO PRÁVA 19 

2.2.1. Ochrana osobnosti 19 

2.2.2. Prostředky ochrany dle OSŘ 21 

2.3. TZ Z ROKU 1961 24 

2.4. PŘEHLED MOŽNOSTÍ TRESTNÍHO POSTIHU ZA CHOVÁNÍ SE ZNAKY NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ V ČR DO 

31. 12. 2009 26 

2.5. NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ A NÁVRH PRÁVNÍ ÚPRAVY – INICIATIVA BKB K POSÍLENÍ OCHRANY 

POŠKOZENÝCH 26 

3. STRUČNÁ PRÁVNÍ KOMPARATISTIKA EVROPSKÝCH ZEMÍ 32 

3.1. RAKOUSKO 32 

3.2. NĚMECKO 33 

3.3. BELGIE 34 

4. KLASIFIKACE NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ Z HLEDISKA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

V ČESKÉ REPUBLICE 37 

4.1. OBJEKT NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ 38 

4.2. OBJEKTIVNÍ STRÁNKA NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ 39 

4.2.1. Jednání 39 

4.2.2. Následek 40 

4.2.3. Příčinný vztah mezi jednáním a následkem 40 

4.3. SUBJEKT NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ 40 

4.4. SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ 42 

4.4.1. Úmysl 42 

4.4.2. Nedbalost 42 

4.5. VYMEZENÍ POJMŮ SOUVISEJÍCÍCH S NEBEZPEČNÝM PRONÁSLEDOVÁNÍM 43 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 6 

4.5.1. Dlouhodobé pronásledování 43 

4.5.2. Vyhrožování na zdraví nebo jinou újmou 44 

4.5.3. Vyhledávání osobní blízkosti a sledování poškozeného 45 

4.5.4. Vytrvalý kontakt prostředky elektronické komunikace, písemně nebo jinak 45 

4.5.5. Omezování obvyklého způsobu života poškozeného 46 

4.5.6. Zneužití osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu s poškozeným  

  46 

4.6. VZBUZENÍ DŮVODNÉ OBAVY 47 

4.7. ZNAKY KVALIFIKOVANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY 48 

5. VZTAH K JINÝM ZÁKONŮM 49 

5.1. VZTAH K JINÝM USTANOVENÍM V TZ 49 

5.2. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 50 

5.2.1. Policejní zákon 50 

5.2.2. OSŘ 51 

5.2.3. Trestní řád 51 

6. STANOVENÍ TRESTU ZA SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ 53 

6.1. TREST ODNĚTÍ SVOBODY 53 

6.1.1. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 53 

6.1.2. Nepodmíněné odsouzení k trestu svobody 54 

6.2. TREST ZÁKAZU ČINNOSTI 54 

6.3. STANOVENÍ TRESTŮ DLE § 53 TZ 56 

6.3.1. Peněžitý trest 56 

6.3.2. Obecně prospěšné práce 56 

6.3.3. Domácí vězení 57 

6.3.4. Zákaz pobytu 57 

7. PACHATEL 58 

7.1. VÍCEROZMĚRNÁ KLASIFIKACE 60 

7.1.1. Psychopatologické hledisko 60 

7.1.2. Hledisko motivace 60 

7.1.3. Viktimologicko-vztahové hledisko 60 

7.2. TYPOLOGIE PACHATELE 60 

7.3. NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ (EX)PARTNEREM OBĚTI 64 

7.4. NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ BEZ BLIŽŠÍHO VZTAHU MEZI OBĚTÍ A PRONÁSLEDOVATELEM 65 

7.5. CHARAKTERISTICKÉ ZPŮSOBY PACHATELOVA JEDNÁNÍ 66 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 7 

8. OBĚŤ 69 

8.1. TYPOLOGIE OBĚTI 69 

8.2. ZPŮSOBENÁ ÚJMA 70 

8.3. VZTAH NEBEZPEČNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ A DOMÁCÍHO NÁSILÍ 71 

9. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, O.S. 74 

9.1. SEZNÁMENÍ S OBČANSKÝM SDRUŽENÍM 74 

9.2. ODBORNÁ PODPORA V PŘÍPADECH PRONÁSLEDOVÁNÍ 74 

9.3. JAK SE ÚČINNĚ BRÁNIT? 75 

ZÁVĚREM 77 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ 79 

LITERATURA 79 

INTERNETOVÉ ZDROJE 81 

JINÉ ZDROJE 82 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 82 

PŘÍLOHY 83 

PŘEKLAD NÁZVU DIPLOMOVÉ PRÁCE DO ANGLICKÉHO JAZYKA/ TRANSLATION OF THE TITLE OF MASTER THESIS INTO 

ENGLISH 103 

ABSATRAKT 103 

ABSTRACT 103 

KLÍČOVÁ SLOVA 103 

KEY WORDS 104 

 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 8 

Úvodem 

Ke kriminalizaci nebezpečného pronásledování došlo v České republice společně 

s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

TZ) 9. února 2009. Účinnost tohoto právního předpisu byla stanovena na 1. ledna 2010.  

Trestný čin nebezpečné pronásledování (§ 354, TZ) vychází z anglického výrazu 

stalking.2 Tento pojem se začal používat v devadesátých letech v USA a označoval 

určitý komplex charakteristiky lidského jednání. Historicky se vyvinul z pojmu 

erotomanie.3 V současné době stalking charakterizuje způsob chování, dle trojice 

odborníků prof. Dressinga, Dr. Henna a prof. Gasse, kdy se: „…pachatel zaměří na 

nějakou osobu, po níž slídí, pronásleduje ji, obtěžuje, hrozí ji, případně ji fyzicky napadá 

a ve vzácných případech dokonce usmrtí. Takovéto chování vyvolává u oběti pocit 

strachu.“4 Pojem stalking lze přeložit jako pronásledovat, stopovat divokou zvěř.5

Česká republika se jen s relativně malým zpožděním přiřadila k řadě států z USA 

a západní Evropy, které také disponují s tzv. anti-stalkingovými ustanoveními 

v trestních zákonech. 

 

Namísto lovené zvěře zde vystupuje oběť, která je obrazně vystavena podobným 

útokům.  

Prvotní zájem o problematiku samotného stalkingu byl vyvolán v USA 

skutečnými případy prominentů, kteří trpěli pod nevyžádanou a obtěžující pozorností 

svých obdivovatelů. V posledních dvou desetiletích přibylo případů, ve kterých se 

nebezpečné pronásledování dotýkalo i osob, které nejsou mediálně známé. Tento 

fenomén nabyl na významu především s hromadným rozšířením technologií v populaci. 

I z tohoto důvodu je nebezpečné pronásledování označováno jako moderní delikt. 

                                                       
2HENDRYCH, D., a kol. Právnický slovník. 3., podstatně rozšířené vydání. Praha: Nakladatelství C.H.BECK, 
2009. 1488 s. ISBN 978-80-7400-059-1 
3 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 
53 s. ISBN 978-80-247-2207-8. 
4 DRESSING, H.; HENN, F.A.; GASS, P. Stalking behaviour: an overview of the problem and a case report 
of male-to-male stalking during delusional disorder. Psychopatology. 2002, č. 35, s. 318. 
5 http://www.trosky.cz/stalking/stalking.htm 

http://www.trosky.cz/stalking/stalking.htm�
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Na základě novosti tématu nebezpečného pronásledování a také vzhledem k 

absenci komplexní publikace v českém jazyce na téma nebezpečného pronásledování, 

byl zvolen výběr této diplomové práce, jejíž obsah je členěn na kapitoly a ty jsou dále 

dle logické struktury děleny na podkapitoly. Jako příloha práce byl zvolen dotazník o 

povědomí veřejnosti o trestném činu nebezpečného pronásledování. 

V první kapitole je podrobně popsán vývoj pojmu nebezpečného pronásledování 

a vznik tohoto fenoménu. Stalking je od počátku 90. let 20. století označován za trestný 

čin v mnoha západoevropských zemích a USA, avšak jedná se o staré chování, které 

dříve nebylo postihováno jako trestný čin. Fenomén nebezpečného pronásledování se 

historicky vyvinul z erotomanie. 

Druhá kapitola se věnuje začlenění termínu nebezpečného pronásledování do 

českého, potažmo do československého práva. Podkapitoly dále rozebírají 

problematiku prostředků ochrany pronásledovaných osob na základě jiných zákonů 

nežli dle prostředků ochrany podle trestního práva. 

Ve třetí kapitole se čtenář může seznámit se stručnou právní komparatistikou ve 

třech evropských zemích. K právní komparatistice bylo vybráno Rakousko, Německo a 

Belgie. Jedná se o úzkou profilaci z důvodu rozsáhlosti celé práce.  

Stěžejní kapitolou této diplomové práce je kapitola číslo čtyři – Klasifikace 

nebezpečného pronásledování z hlediska současné právní úpravy. Tato kapitola se dále 

člení na sedm podkapitol věnující se vysvětlení pojmů, které bezprostředně souvisí 

s trestným činem nebezpečného pronásledování v české trestněprávní úpravě. 

Pátá kapitola rozebírá vztah nebezpečného pronásledování k jiným ustanovením 

v TZ a k jiným právním předpisům. 

Problematice ukládání trestů za spáchání trestného činu nebezpečného 

pronásledování se věnuje kapitola šestá.  

Následující tři kapitoly jsou věnovány pachateli nebezpečného pronásledování, 

oběti a neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí, o.s., která pomáhá obětem trestných 

činů, tedy i obětem stižených trestným činem nebezpečného pronásledování. 

Cílem této práce je se odborně věnovat výše uvedeným tématům z hlediska 

právní úpravy v České republice a také z hlediska kriminologických aspektů v oblasti 
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pachatele nebezpečného pronásledování a obětí stalkingu. Dalším stanoveným cílem je 

se zamyslet nad ukládáním trestů pachatelům nebezpečného pronásledování a výší 

těchto trestů, které mohou být uděleny za spáchání tohoto trestného činu. 

V diplomové práci dochází k používání synonym nebezpečného pronásledování a 

stalkingu.  

Práce reflektuje na právní stav ke dni 15. 4. 2011. 
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1. Význam pojmu nebezpečné pronásledování a vznik tohoto 

fenoménu 

O samotném termínu nebezpečného pronásledování se začalo hovořit na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let v USA. Osmdesátá léta však nemůžeme 

považovat za prvotní vznik tohoto fenoménu.  

1.1. Historické hledisko vzniku fenoménu pronásledování 

1.1.1. Erotomanie 

Z historického hlediska je velmi těžké určit počátky samotného vzniku 

nebezpečného pronásledování. O první definici vazeb na jinou osobu se poprvé pokusil 

již v 18. století lékař Philippe Pinel,6 který položil základy psychiatrie jako speciálního 

medicínského oboru. Pinel se začal zabývat popisem a objasněním tzv. erotomanie.7 

Na jeho výzkum navázal i jeho žák Jean-Etienne Esquirol,8 který erotomanii definoval 

jako patologickou vazbu na jinou osobu projevující se alespoň zpočátku jako umanutý 

obdiv, erotickou náklonnost či šílenou lásku.9 Erotomanii zároveň klasifikoval jako 

psychiatrické onemocnění nervového charakteru. Jeho definice hovořila o přílišné 

lásce, která je upnuta buď k reálnému či imaginárnímu lidskému objektu, jednalo se 

tedy především o poruchu v chápání. Došlo k odlišení od jiných monomanií10

                                                       
6 Zakladatel moderní psychiatrie (*

 např. od 

nymfomanie tím, že „zlé chování“ nepocházelo z reprodukčních orgánů, tak jak tomu 

bylo a je u nymfomanie, ale vycházelo pouze z mysli erotomana. Ti až infantilně uctívali 

své oběti jako posvátné božstvo, jejich myšlenky a představy se upínaly po celý den 

20. dubna 1745 -† 25. října 1826) 
7 Ze slova ÉROTOMANIE, z francouzštiny – erotomania; d’eros, amour, mania, délire; amor insanus de 
Sennert; délire érotique; mélancolie amoureuse (překladáno jakod Delirium melancholické lásky) dle 
slovníku cizích slov EROTOMANIE: nadměrné až chorobné vystupnňování sexuálních pudů, zdroj: 
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/erotomanie ) 
8 Francouzský psychiatr (*3. února 1772 – †13. Prosince 1840) 
9 ESQUIROL, Jean-Étienne . Dictionnaire des sciences médicales (překládáno jako Slovník lékařských věd). 
Paris: 1815. č. XIII, s. 186-192. 
10 Monomanie – chorobné zaujetí, posedlost jedinou myšlenkou, představou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/20._duben�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1745�
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C5%99%C3%ADjen�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1826�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/erotomanie�
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směrem k jedné osobě. Erotomani netrpěli zjevnými fyzickými onemocněními, ale 

projevovaly se u nich melancholické nálady a malátnost. 11

K první souhrnné analýze erotomanie došlo v publikaci Bulletin de la Société 

Clinique de Médecine Mentale roku 1921,

 

12 kde Gaëtan Gatian de Clérambault13 

definoval erotomanii jako psychozózu,14

V Clérembaultově analýze došlo k první zmínce o tom, že motivem pronásledování 

nemusí vždy být jen sexualita či erotika, tak jak bylo definováno dříve. Upozornil na to, 

že motivem může také být pýcha pronásledovatele, který má narušen kontakt s okolím 

a vnímá sebe samého jako osobu mimořádnou. Dle názoru de Clérembaulta lze 

chování erotomana rozdělit na tři fáze: 

 která se vyznačuje především jako blud vášně. 

Erotomanie je později též označována jako syndrom Clérembault. 

1. Fáze pýchy – v tomto obvykle nejdelším stádiu je erotoman plný nadějí, kdy si 

svoji oběť snaží namlouvat a dvořit se jí a veřejně dává najevo svou lásku. 

2. Fáze zklamání – erotoman se v tomto stádiu začíná chovat iracionálně, nedokáže 

pochopit, proč jeho oběť neopětuje k němu náklonnost, dostává se do deprese, je 

agresívní a má až sebevražedné sklony. 

3. Fáze zahořklosti – v posledním stádiu se agrese obrací k milované osobě a může 

vést až k ublížení na zdraví. 15

 

 

Ve 2. polovině 20. století dochází k modifikaci tohoto jevu. Z ryze psychiatrického 

termínu se stává pojem kriminologický s úzkou vazbou na trestní právo. Došlo k 

rozšíření počtu případů, ve kterých je třeba oběti intenzivně chránit. Navíc se díky 

moderním technologiím objevily nové typy slídění. Tradiční pojem erotomanie je 

                                                       
11 ESQUIROL, Jean-Étienne. Dictionnaire des sciences médicales (překládáno jako Slovník lékařských věd). 
Paris: 1815. č. XIII, s. 186-192. 
12 DE CLÉRAMBAULT, Gaëtan Gatian. Les délires passionnels. Érotomanie, Revendication, Jalousie : 
(Présentation de malade) (překládáno jako Iluze vášně, Erotomanie, Nároky, Žárlivost (Představení 
pacientů)). Bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale (překládáno jako Bulletin Společenství 
klinik se zaměřením na psychické onemocnění). 1921, č. 2, s. 61. 
13 Francouzký psychiatr a etnograf (*2. července 1872 -† 17. Listopadu 1934) 
14 Psychóza – duševní choroba s poruchami myšlení, chování i osobnosti, čerpáno z http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&typ_hledani=prefix&cizi_slovo=psychoza 
15 DE CLÉRAMBAULT, Gaëtan Gatian. L'érotomanie des mystiques chrétiens (překládáno jako 
Erotomanie mystických křesťanů). L'année psychologique (překládáno jako Rok psychologie). 1903, 
ročník 10, č. 10, s. 516. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/20._duben�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1745�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&typ_hledani=prefix&cizi_slovo=psychoza�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&typ_hledani=prefix&cizi_slovo=psychoza�
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nahrazen anglickým výrazem stalking, který krom samotného pronásledování zahrnuje 

širší škálu jevů a zvýrazňuje především spojitost se slíděním a určitou formou násilí, ať 

už psychického či fyzického. 

Erotomanie byla vždy spojována pouze s erotickým obdivem, později de 

Clérembault upozornil na to, že erotický obdiv může být v mnoha případech vyloučen a 

konečně pojem stalking se už vypořádává i s různými formami terorizování, které 

nejsou typické jen pro erotickou náklonnost, ale patří sem různé formy psychického a 

fyzického terorizování, účelové poškozování majetku oběti či oběť je zastrašována 

nebo je jí systematicky vyhrožováno. 

V americké Kalifornii v osmdesátých letech 20. století došlo k událostem, které 

rozhýbaly řešení nebezpečného pronásledování. Posedlý obdivovatel zavraždil mladou 

herečku ve dveřích jejího domu.16

Díky těmto násilným smrtím došlo k první kriminalizaci stalkingu v roce 1990 

v Kalifornii.

 Ve stejném čase se odehrály tři vraždy 

neprominentních žen po rozchodu s jejich bývalými partnery. 

17

1.2. Pojem STALKING/nebezpečné pronásledování 

 

K prvnímu použití tohoto termínu došlo v 90. letech minulého století v USA.18

Dnes tento pojem označuje soubor vlastností lidského chování. Pokud bychom 

jej chtěli doslovně přeložit, tak nejvhodnějším ekvivalentem je pronásledovat, stopovat 

divokou zvěř. Tento překlad v přeneseném významu přesně vystihuje náplň trestného 

činu. 

 

Dr. J. Reid Meloy ve své knize Stalking – An old behaviour, a new crime konstatuje, že 

lze stalking označit jako nový trestný čin, avšak jedná se o staré chování. 

                                                       
16 V roce 1989 byla zavražděna 21letá herečka Rebecca Schaeffer. Zastřelil ji mladý muž Robert John 
Bardo ve dveřích jejího domu. Pachatel herečku pronásledoval téměř tři roky. Nejdříve jí zasílal milostné 
dopisy, na které pouze jednou odpověděl hereččin asistent. Po zhlédnutí filmu, kde Rebecca vystupovala 
v milostné scéně, se Bardo rozzuřil a snažil se k herečce přiblížit, vetřít se na místa natáčení. Vzhledem 
k tomu, že herečka nevěděla, jak Bardo vypadá, nevědomky mu otevřela dveře od svého domu, kdy ji 
přišel navštívit a zastřelil ji. Byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody bez možnosti 
podmínečného propuštění. Zdroj: http://www.franksreelreviews.com/shorttakes/shaeffer/shaeffer.htm  
17 KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking : Nebezpečné pronásledování. Olomouc, 2010. s. 14. Studie. 
Evropský sociální fond. ISBN 978-80-254-7737-3. 
18 MELOY, J. Reid. Stalking : An old behaviour, a new crime. Psychiatric Clinics of North America. 1999, 
22, s. 85-99. 

http://www.franksreelreviews.com/shorttakes/shaeffer/shaeffer.htm�
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Jedná se zuřivé pronásledování oběti, kterou opakovaně obtěžuje, pronásleduje 

a slídí po ní jiná osoba. Oběť je vystavena podobným útokům jako honěné zvíře, které 

mohou vyústit až k fatálním následkům, např. ublížení na zdraví či dokonce ke smrti, 

tak jako když lovec lapí svoji kořist a usmrtí ji.19

Hlavním pojmem stalkingu je obsesivní fixace

 Dnes tento pojem nezahrnuje jen 

erotický obdiv, jak bylo z historického hlediska vysvětleno výše, ale i psychické 

terorizování motivované nenávistí a možnou pomstou, která vzniká z různých vztahů, 

např. partnerských, zaměstnaneckých, profesionálních, obchodních či sousedských. 
20 pachatele na určitou pro něj 

známou nebo neznámou osobu, kterou pak systematicky a úporně obtěžuje 

nevyžádanou pozorností. Podstatným je, že se nebezpečné pronásledování týká vždy 

vztahů, zcela nezávisle na tom, zda se jedná o vztahy iluzorní či reálné.21

Pachatel pronásleduje vyhlédnutou osobu různými formami či vtíráním se do 

její blízkosti.

 

22

 

 

Nebezpečné pronásledování se dle některých autorů23

 

 odehrává v tzv. spirále 

stalkingu. Ta zahrnuje tři opakující se fáze: 

1. První z nich je vlastní snaha stalkera v opakovaných projevech určité náklonnosti 

oběti kontaktovat různými formami, např. zasíláním dopisů, SMS, pohlednic, 

drobných dárků, květin apod. nebo oběti opakovaně telefonovat. Obsah tohoto 

chování se z počátku nemusí jevit jako nepříjemný a nežádoucí, ale může docházet 

i k výskytu nevkusných, urážejících a zastrašujících forem takového chování. 

 

2. Ve druhé fázi se pronásledovatel vědomě snaží svoji oběť zastrašit, dát jí najevo 

svoji moc. Cíleně se vyskytuje v její blízkosti a svoji moc demonstruje v podobě 

                                                       
19 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009. s. 257. ISBN 978-
80-7380-213-4. 
20 Umanuté upnutí se na někoho, čerpáno z ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 1. vydání. Plzeň: 
Aleš Čeněk s.r.o., 2009. s. 446. ISBN 978-80-7380-213-4. 
21 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Stalking : podstata, jevové podoby a strategie intervence. Zpravodaj: Bílý kruh 
bezpečí. 2009, č. 4, s. 3-6. 
22 http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=325834 
23 FIEDLER, Peter. Stalking. Opfer, Täter, Prävention, Behandlung : Beltz Psychologie Verlags Union, 
2006. 187 s. ISBN 3-621-27588-6. 
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přímých nebo nepřímých výhrůžek. Ty mívají povětšinou velmi vulgární obsah 

nebo jsou naturalisticky líčené. Výjimečným není vyhrožování zabitím.  

 

3. Poslední fází je ničení věcí oběti např. propíchnutí pneumatik, poškrábání auta či 

zabití domácího zvířete.24

 

  

Docentka Čírtkové ve své publikaci25

1. Fyzická blízkost pronásledovatele byla nevyžádaná, pronásledování bylo spojeno 

s vyhrožováním. 

 uvádí, že pro nebezpečné pronásledování 

jsou typické následující znaky: 

2. Toto pronásledování se odehrálo minimálně dvakrát. 

3. V chování pachatele byly obsaženy explicitní26 nebo implicitní27

4. Výhrůžky směřovaly proti určité osobě nebo jejím rodinným příslušníkům. 

 výhrůžky. 

5. Vyvolaly u oběti nebo její rodiny důvodný a silný strach.28

 

 

Fenomén nebezpečného pronásledování nabyl značného rozsahu zvláště 

s nástupem a hromadným rozšířením moderních informačních technologií v populaci. 

Dle forenzní psychologie je stalking obecně považován za specifickou formu 

násilí. Docentka Čirtková uvádí, že: „z agresivní komunikace a chování se stává 

soustavný agresivní program, jehož znaky jsou opakování a vytrvalost (soustavnost). 

Z klinického psychologického pohledu se přitom orientačně za opakování považuje 

deset a více pokusů o kontakt. Kritérium vytrvalosti či soustavnosti je splněno, jestliže 

pronásledování trvá minimálně čtyři týdny.“29

                                                       
24 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
56 s. ISBN 978-80-247-2207-8. 

 

25 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
55 s. ISBN 978-80-247-2207-8. 
26 Explicitní – přímý jasný, výslovný zřetelný. 
Čerpáno z http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/explicitni 
27 Implicitní – opak k explicitnímu, neřečený přímo, nikoliv zjevný. Čerpáno z 
http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&typ_hledani=prefix&cizi_slovo=implicitn%ED 
28ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
55 s. ISBN 978-80-247-2207-8. 
29Tamtéž, s. 55. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/explicitni�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&typ_hledani=prefix&cizi_slovo=implicitn%ED�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&typ_hledani=prefix&cizi_slovo=implicitn%ED�
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Prozatím neexistuje jednotně uznaná definice stalkingu. Shoda však mezi 

odborníky panuje v tom, že se jedná o chování, které spočívá ve 

zlovolném pronásledování jiné osoby nebo v pokusech o toto pronásledování. Znakem 

je, že tyto kontakty jsou od osoby pronásledované nevyžádané, mají trvalý či 

dlouhodobý charakter a neúnosně a závažně porušují kvalitu života pronásledované 

osoby a jejích osob blízkých.30

                                                       
30Dle TZ, § 125 se osobou blízkou rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, 
manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 
blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 
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2. Začlenění termínu nebezpečné pronásledování do českého a 

československého práva 

Používání termínu nebezpečné pronásledování nemá v českém právním 

systému dlouhodobou tradici, svým vlastním vývojem tento pojem prošel i v českém, 

potažmo v československém právním systému. Před přijetím TZ se odborníci z právní a 

psychologické či psychiatrické oblasti setkávali s chováním, které obsahovalo 

charakteristické prvky pro nebezpečné pronásledování.  

Česká odborná literatura nevěnovala fenoménu stalking tolik pozornosti. Tato 

skutečnost však neznamenala, že pojem nebezpečného pronásledování byl pro 

odborníky z  praxe zcela neznámý.  

V manuálu, který výhradně sloužil pro interní potřeby Bílého kruhu bezpečí (o 

Bílém kruhu bezpečí podrobně v kapitole deváté, dále též jako „BKB“) bylo nebezpečné 

pronásledování definováno jako: „více či méně zřetelné zastrašování či vyhrožování 

oběti, zahrnující jak psychické, tak fyzické terorizování, často (ale nikoliv výhradně) 

vedené nenávistí, pomstou nebo i patologickou náklonností, které výrazně snižuje 

kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečí.“31

Ačkoliv se kriminalizace nebezpečného pronásledování stávala postupem času 

součástí trestních zákonů (zákoníků) v různých evropských zemích (např. Velká Británie 

a Irsko r. 1997, Belgie r. 1998, Nizozemí r. 2000), v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ z roku 1961), účinném do 31. 12. 

2009, bychom tento termín hledali marně. 

 

Právní úprava postihu chování, které je charakteristické pro nebezpečné 

pronásledování před r. 2010 byla roztříštěná. Některá jednání, typická pro nebezpečné 

pronásledování, kterých se pronásledovatelé na svých obětech mohli dopouštět, nešlo 

dle TZ z roku 1961 postihnout vůbec. Na základě této roztříštěnosti bylo třeba řešit 

jednotlivé případy díky aplikaci jiných právních předpisů, než jen dle TZ z roku 1961. 

                                                       
31VITOUŠOVÁ, Petra; ČÍRTKOVÁ, Ludmila a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro 
pomáhající profese . 2007 : Grada, 2007. 192 s. ISBN 978-80-247-2014-2. 
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Ještě před účinností TZ, šlo chování podobné pronásledování řešit buď v rámci 

přestupkového řízení nebo prostředky občanského práva, které je možno uplatnit 

doposud. Zákon o přestupcích a prostředky občanského práva šlo použít v případě, 

jestliže chování pronásledovatele nenaplňovalo znaky trestného činu dle § 3 odst. 1, 

podle TZ z roku 1961. V případě, že byly naplněny znaky uvedené v TZ z roku 1961, byl 

užit tento zákon. 

2.1. Prostředky ochrany dle zákona o přestupcích 

Pojem přestupku je i nadále upraven v zákoně České národní rady o 

přestupcích, č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPř) v § 2: 

„(1) Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o 

jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ 

 

Dle § 49 ZPř bylo za chování, které je charakteristické pro nebezpečné 

pronásledování, možno uložit pokutu. Tento postup je možný i nadále, pokud chování 

pronásledovatele nedosahuje intenzity trestného činu.32

 

 

§ 49 ZPř, přestupky proti občanskému soužití: 

 „(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí, nebo vydá v posměch, 

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, 

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním, újmou na zdraví, drobným ublížením 

na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým 

jednáním, 

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků 

národnostních menšin, 

                                                       
32 § 13 TZ stanovuje, že trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 
vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 
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e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho  

etnický původ, jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo 

náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických 

hnutích, odborových organizací nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ anebo 

pro jeho stav manželský nebo rodinný. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek 

podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. 

d) a e) pokutu do 5000 Kč.“ 

 

Uložení této pokuty pronásledovateli však bylo pro osobu pronásledovanou jen 

velmi malou satisfakcí. 

2.2. Prostředky ochrany dle občanského práva 

Kromě ochrany dle ZPř se osoby obtěžované pronásledováním mohly bránit 

prostředky práva občanského. 

2.2.1. Ochrana osobnosti 

Ochrana osobnosti dle § 11, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen 

OZ) je upravena následovně: 

„Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní 

povahy.“ 

 

Tímto ustanovením se rozumí občanskoprávní ochrana ryze osobních resp. 

osobnostních práv, které se také nazývají všeobecná osobnostní práva. OZ rozsah 

ochrany činí velmi široce. Kromě života a zdraví uvádí § 11 OZ jako předmět 

občanskoprávní ochrany osobnosti před neoprávněnými zásahy, občanskou čest a 

lidskou důstojnost, soukromí, jméno a projevy osobní povahy. Výčet v § 11 je 

demonstrativní, z občanskoprávní ochrany nejsou vyloučena ani jiná práva, která slouží 
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k rozvoji osobnosti. Dle tohoto ustanovení je možná ochrana proti neoprávněnému 

zásahu do práva na osobní svobodu či do práva na zachování listovního tajemství.33

Prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby

 
34

§ 13 OZ 

 jsou specifické dle § 13 a obecné 

dle § 16 OZ. 

„(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny 

následky těchto zásahů a aby bylo jí dáno přiměřené zadostiučinění. 

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že 

byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, 

má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a 

k okolnostem, za nichž k porušení došlo.“ 

 

Dle kolektivu autorů učebnice Občanské právo hmotné 1., 4., aktualizované a 

doplněné vydání je řečeno, že: „…ten, jehož osobnostní právo bylo neoprávněným 

zásahem, který je objektivně způsobilý toto právo porušit, popř. již i ohrozit, se může 

bez ohledu na zavinění původce zásahu zejména 

a) domáhat, aby od pokračování neoprávněných zásahů do jeho práv bylo upuštěno 

neboli domáhat se zdržení takových zásahů, 

b) domáhat se odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva, a to 

především obnovením původního stavu, 

c) domáhat se podle povahy věci, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění – 

satisfakce.“ 

                                                       
33 KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1., 4., aktualizované a 
doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005. s. 231. ISBN 80-7357-128-5. 
34 V obecné rovině tento pojem vymezuje § 7 až § 10 OZ. Fyzickou osobou je člověk jako přirozený 
nositel práv a povinností. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká 
smrtí. Zásadně platí, že tato způsobilost je pro všechny rovná a nemůže být omezena. Od momentu 
narození může být fyzická osoba subjektem práv.  
34KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1., 4., aktualizované a 
doplněné vydání. Praha: ASPI, 2005. s. 240. ISBN 80-7357-128-5. 
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§ 16 OZ 

„Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, 

odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona.“35

 

 

Díky tomuto ustanovení se osoba pronásledovaná mohla žalobou zdržovací 

neboli negatorní domáhat toho, aby se útočník zdržel zásahů do tohoto práva. Než 

bylo rozhodnuto o žalobě, mohla se pronásledovaná osoba obrátit na soud s návrhem 

na předběžné opatření dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád OSŘ (dále jen OSŘ) a dle § 76b OSŘ. 

2.2.2. Prostředky ochrany dle OSŘ 

Prostředky ochrany dle OSŘ jsou v této práci vymezeny pouze z hlediska 

institutu předběžného opatření. OSŘ upravuje dvě možnosti tohoto institutu. 

Předběžné opatření dle § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ a dle 76b OSŘ. Doposud jsou oba typy 

účinné. Ustanovení v OSŘ prošlo několika novelami.  

Právní úprava předběžného opatření obsažená v § 76b byla do OSŘ zavedena 

zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblastní ochrany před 

domácím násilím. Tímto zákonem bylo umožněno osobě (od 1. 1. 2007), která je 

pronásledována, podat návrh na nařízení předběžného opatření kterým bude 

účastníku, proti kterému návrh směřuje, uloženo zdržet se setkávání s navrhovatelem a 

navazování kontaktů s ním, za podmínky, že je jednáním účastníka, proti kterému 

návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví a svoboda nebo lidská 

důstojnost navrhovatele. 

§ 76b OSŘ 

„(1) Je-li jednání účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem 

ohrožen život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, může předseda 

senátu uložit účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby 

                                                       
35Zápůrčí žaloba (negatorní žaloba) obecně slouží oprávněnému, aby se jí mohl domáhat zdržení 
neoprávněných zásahů do jeho práv (např. soukromoprávní prostředky ochrany názvu právnické 
osoby, soukromoprávní prostředky ochrany osobních údajů, soukromoprávní prostředky ochrany 
osobnosti). Zdroj: http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_565.htm 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid=oc_437.htm�
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid=oc_437.htm�
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid=oc_438.htm�
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid=oc_439.htm�
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid=oc_439.htm�
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_565.htm�
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a) dočasně opustil byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem (dále jen 

„společné obydlí“), jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupovat,36

b) se zdržel setkáváním s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. 

 

c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo  

d) nezdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv 

způsobem.“ 

 

Ustanovení § 76b odst. 1, písm. b) i nadále poskytuje možnost ochrany pro 

osobu pronásledovanou. Efektivnost tohoto ustanovení spočívá v bezodkladném 

rozhodnutí od jeho podání, lhůta pro jeho vydání je do 48 hodin37 poté, co byl návrh 

podán. Řízení o vydání předběžného opatření se zahajuje na návrh. Návrh na zahájení 

řízení o vydání předběžného opatření musí obsahovat náležitosti dle § 73 odst. 2 OSŘ. 

Navrhovatel nemusel skládat jistotu, neboť dle § 75b odst. 3 písm. a) OSŘ se v případě 

předběžných opatření dle § 76b OSŘ neskládá. O tomto návrhu rozhoduje předseda 

senátu bez slyšení účastníků a bez jednání a o předběžném opatření se rozhoduje 

usnesením. Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti a trvání může 

být i prodlouženo.38 Místní příslušnost soudu byla stanovena dle § 74 odst. 4 OSŘ ve 

znění účinném do 18. 7. 200939

Zákonem č. 218/2009 Sb., kterým se mění OSŘ a některé další zákony, došlo 

s účinností od 19. 7. 2009 ke změně ustanovení upravující předběžná opatření. Cílem 

zákonodárce bylo touto novelizací odstranit interpretační potíže jednotlivých 

ustanovení, které vznikaly v souvislosti s využíváním tohoto institutu v praxi. 

 jako okresní soud, který byl místně příslušný pro obvod 

(okres) navrhovatele. 

Novelizací bylo ustanovení § 76b odst. 1 OSŘ v části chránící osobu 

pronásledovanou nebo ohroženou změněno tak, že do budoucna je možné uložit 

účastníku, proti kterému návrh směřuje a který obtěžuje navrhovatele sledováním či 

jiným způsobem tak, aby se zdržel setkávání s navrhovatelem dle písm. c), nežádoucího 

                                                       
36 Toto ustanovení chrání jen osoby ohrožené domácím násilím. 
37 Dle § 75c odst. 2 OSŘ. 
38 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2011. 358-367 
s. ISBN 978-80-7201-842-0 
39 Kdy nabyl účinnosti zákon č. 218/2009 Sb., novelizující předmětné ustanovení. 
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sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem dle písm. d) dle § 76b odst. 

1 OSŘ. Jedná se výčet demonstrativní, je tedy možné se domáhat také jiných, 

v citovaných ustanoveních neuvedených opatření.40

Otázkou v tomto případě zůstává, zdali měl zákonodárce v úmyslu ochránit také 

osoby, které nežijí s pronásledovatelem v jednom obydlí.

 Dle § 74 odst. 5 OSŘ byla změněna 

místní příslušnost soudu u návrhů na nařízení předběžného opatření dle § 76b tak, že 

do budoucna je příslušný okresní soud, v jehož obvodu je nebo byl dům, byt, místnost 

nebo jiný prostor společně obývaný s navrhovatelem. Toto ustanovení tedy směřovalo 

jen proti pronásledovatelům, kteří společně s osobou pronásledovanou sdíleli obydlí. 

41 Dle autorů Velkého 

komentáře k občanskému soudnímu řádu vydaného v nakladatelství C. H. Beck je 

řečeno: „Tím, že místní příslušnost soudu se stanoví výlučně podle toho, v obvodu 

kterého okresního soudu je společné obydlí, se naznačuje, že předběžným opatřením 

podle § 76b odst. 1 by mohly být řešeny jen poměry osob, které mají (měly) společné 

obydlí, na druhé straně však povaha povinností uvedených v § 76b odst. 1 písm. c) a d) 

nutně nepředpokládá společné obydlí ohrožující osoby s navrhovatelem.“42

 

 

V případě, kdy pronásledovatel s osobou, kterou obtěžoval, nebydlel, šlo a i 

nadále jde, podat předběžné opatření dle § 76 odst. 1, písm. f) OSŘ. 

„(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo, aby… 

…f) něco konal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.“ 

Na tento návrh je vázáno složení jistoty ve výši 10.000,- Kč v den podání návrhu 

a slouží k zajištění náhrady nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením. 43 

Je podáván i nadále u krajských soudů, jako u soudů věcně příslušných.44

                                                       
40ČEUHELOVÁ, Kateřina. Právní nástroje ochrany před neoprávněným sledováním a obtěžováním. Právní 
rozhledy. 2010, 18. ročník, 15, s. 557-560. 

 Tyto návrhy 

jsou podávány jako návrhy směřující k ochraně osobnosti, opírající se o § 11 a násl. OZ. 

O návrhu je poté rozhodováno do 7 dní a ne 48 hodin, jak je tomu u předběžného 

opatření dle § 76b OSŘ. Rozhodnutí dle § 76 OSŘ je vykonatelné vyhlášením stejně jako 

41 Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2009 Sb., o změně OSŘ, ze dne 2. 7. 2008. 
42 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 455. 
43 § 75b odst. 1 OSŘ. 
44 § 9 odst. 2 písm. a) OSŘ. 
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u § 76b OSŘ, nebylo-li však vyhlášeno, potom až doručením tomu, komu je uložena 

povinnost.45

Výhodou předběžného opatření podle 76 OSŘ oproti § 76b OSŘ je, že 

předběžné opatření netrvá jen měsíc od vykonatelnosti, případně ode dne, v němž 

uplynula lhůta stanovená v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších 

předpisů, dále jen PolZ, předcházelo-li rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření 

rozhodnutí Policie ČR.

 

46 Nařízené předběžné opatření trvá až do doby, kdy je vyhověno 

návrhu ve věci samé a uplynulo 15 dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci, popřípadě 

nebylo návrhu ve věci samé vyhověno, nebo navrhovatel nepodal ve lhůtě určené 

soudem návrh na zahájení řízení, pokud tedy soud neurčil dobu trvání předběžného 

opatření jinak nebo předběžné opatření nebylo zrušeno z toho důvodu, že by pominuly 

důvody, pro které bylo nařízeno.47 Navrhovatel tedy nemusí podávat návrh na 

prodloužení doby trvání předběžného opatření tak jako u návrhu dle § 76b OSŘ.48

Pokud by došlo k tomu, že by pronásledovatel porušil mu takto uložené 

předběžné opatření, mohl by se dopustit trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1, písm. e) dle TZ z roku 1961 (nyní § 337 TZ). 

 

 

2.3. TZ z roku 1961 

TZ z roku 1961 zcela nevylučoval potrestat pachatele pro konání, které je 

v určitých bodech typické pro nebezpečné pronásledování. Nebylo však možné 

postihnout dílčí jednání a orgány činné v trestním řízení mohly postihnout výsledek 

celého konání pachatele, pokud byla naplněna skutková podstata jiného trestného 

činu. Nebylo však možné objektivně předvídat výši trestu, za spáchaný trestný čin, 

protože samotné nebezpečné pronásledování TZ z roku 1961 neupravoval. 

V úvahu přicházely následující trestné činy trestný čin proti skupině obyvatel a 

proti jednotlivci (§ 197a), trestný čin pomluvy (§ 206), trestný čin omezování osobní 

svobody (§ 238) a to dle podmínek, které byly uvedeny v těchto ustanoveních. 

                                                       
45 § 76d odst. 3 OSŘ. 
46 § 76b odst. 3 OSŘ. 
47 § 77 OSŘ. 
48 § 76b odst. 4 OSŘ. 
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V případě, že došlo v důsledku nebezpečného pronásledování k újmě na zdraví či 

dokonce k smrti, byl také možný postih za ublížení na zdraví (§ 221, § 222) nebo za 

vraždu (§ 219).  

Ustanovení TZ z roku 1961 nepůsobila preventivně, což je jedna z hlavních 

funkcí trestního práva. Preventivnost znamená předcházení a zamezování páchání 

trestné činnosti. Preventivní působení trestního zákona má především zabezpečit, aby 

nedošlo k opětovnému porušení nebo ohrožení zájmů chráněným trestním zákonem.49

Požadavek určený zákonodárcem nullum crimen sine lege certa

 
50

Na základě výše uvedeného nemohla oběť předvídat, co všechno musí ještě 

snést, aby pachatel za své jednání se znaky nebezpečného pronásledování byl 

postihnut a aby orgány činné v trestním řízení mohly oběti pomoci. 

 – určitost 

trestněprávní normy stanovuje, že jednání trestním právem zakázané, musí být 

vyjádřeno jasně, přesně, srozumitelně, dostatečně určitě a podrobně, aby jednající 

neměl pochybnosti o tom, kdy a za jakých podmínek se jeho chování stává trestným. 

Všeobecný princip určitosti trestněprávní normy dovozovaný z Ústavního zákona č. 

2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod znamená, že stát může trestně postihnout 

osobu pouze na základě řádné informace obsažené v jeho vlastním právu, podle 

kterého je určité chování tímto státem zakázáno. Tímto způsobem dává stát všem 

subjektům možnost předvídat následky jejich jednání. 

Odstrašujícím příkladem je případ z roku 2007. V tomto roce byl pachatel za 

jednání, které je typické pro nebezpečné pronásledování, odsouzen trestem 200 hodin 

obecně prospěšných prací, na které nenastoupil a jako alternativu za nenastoupení 

k výkonu obecně prospěšných prací dostal 100 dní odnětí svobody. Než však do výkonu 

trestu nastoupil, došlo k tomu, že svoji oběť zavraždil.51

                                                       
49JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2009. 21-25 s. ISBN 978-80-87212-24-0. 

  

50 Kde není zákon, není zločin. Žádný trestný čin bez zákona. Zásada či princip legality. 
51 Jedna z mediálně známých kauz, ve které oběť Michaela Maličká byla zavražděna v červenci r. 2007 
bývalým kolegou z práce. Viz též http://www.reflecta.cz/data/dn/000000322_dn.pdfqa\y 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/zakon�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/zakon�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/princip�
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/legalita�
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2.4. Přehled možností trestního postihu za chování se znaky nebezpečného 

pronásledování v ČR do 31. 12. 2009 

 

• § 178  Neoprávněné nakládání s osobními údaji 

Násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci 

• § 197a  Vyhrožování usmrcením či těžkou újmou na zdraví 

• § 202   Výtržnictví 

• § 206  Pomluva 

Trestné činy proti životu a zdraví 

• § 219  Vražda 

• § 221, § 222 Ublížení na zdraví, těžké ublížení na zdraví 

Trestné činy proti svobodě 

• § 231  Omezování osobní svobody 

• § 235  Vydírání 

• § 238  Porušování domovní svobody 

• § 239  Úmyslné porušení tajemství dopravovaných zpráv 

• § 240  Úmyslné prozrazení nebo využití tajemství dopravovaných zpráv 

Trestné činy proti lidské důstojnosti 

• § 241  Znásilnění 

2.5. Nebezpečné pronásledování a návrh právní úpravy – iniciativa BKB 

k posílení ochrany poškozených52

V krátkosti je nutno se zmínit o Bílém kruhu bezpečí, o.s., který navrhoval právní úpravu 

nebezpečného pronásledování ještě před přijetím nového TZ. Bílý kruh bezpečí (dále též BKB, Bílý kruh 

bezpečí), je organizace, která pomáhá obětem trestných činů. Pomoc, kterou BKB poskytuje, spočívá 

v bezplatné právní a psychologické podpoře odborníky ve svém oboru. V kapitole č. 9 bude BKB 

podrobněji představen. 

 

 

                                                       
52 Pronásledování - návrh nové právní úpravy: Iniciativa Bílého kruhu bezpečí k posílení ochrany 
poškozených. Zpravodaj: Bílý kruh bezpečí. 2004, č. 1, s. 3-7. 
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V roce 2004 přišla expertní skupina BKB s návrhem nové právní úpravy 

pronásledování, kdy 16. února, u příležitosti Evropského dne obětí, byl zaslán návrh na 

legislativní úpravu trestního postihu pronásledování ministru spravedlnosti JUDr. Karlu 

Čermákovi a prvnímu místopředsedovi vlády Mgr. Stanislavu Grossovi. Cílem návrhu 

bylo iniciovat přijetí právní úpravy, která by přispěla k posílení bezpečnosti 

poškozených v trestním řízení a k předcházení páchání závažnějších trestných činů, 

které mají násilný charakter. Expertní skupina z BKB navrhovala zavedení nové 

skutkové podstaty do TZ z roku 1961. Tato skutková podstata měla být 

charakterizována jako omezování osobní svobody formou pronásledování. Tímto 

ustanovením mělo být reagováno na rozmáhající se případy nejrůznějších forem 

psychického působení na jinou osobu, kdy jednání agresora je s ohledem na okolnosti, 

četnost a charakter jednotlivých útoků způsobilé v této osobě vyvolat důvodné obavy 

či strach o svůj život. 

Byly také vymezeny základní předpoklady pro uznání podezřelého vinným 

trestným činem omezování osobní svobody dle ust. § 231a TR z roku 1961. V návrhu 

bylo stanoveno, že se pachatel uvedeného jednání musel skutečně dopustit, také že 

toto jednání spočívalo v pronásledování jiné osoby, zároveň že toto jednání danou 

osobu obtěžuje a také že toto jednání je způsobilé v pronásledovaném vyvolat 

důvodnou obavu, úzkost či strach. Chování by však nebylo trestné pokud by se jednalo 

o zabránění či odhalení trestného činu nebo pokud by jeho jednání bylo v souladu 

s právními předpisy nebo pokud by dané jednání bylo s ohledem na okolnosti případu 

odůvodněné. 

 

V návrhu na legislativní úpravu trestního postihu pronásledování bylo samotné 

jednání definováno jako: „opakované pronásledování či oslovování jiné osoby, jakož i 

opakované pozorování či bezdůvodné pobývání poblíž jejího bydliště, pracoviště, popř. 

jiného místa, kde se zdržuje, dále uskutečňování opakovaných telefonických hovorů, 
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opakované zasílání dopisů, balíků, faxových zpráv, elektronické pošty, SMS zpráv apod., 

a to přes zjevný nesouhlas osoby, proti které toto jednání směřuje.“53

 

 

Tehdejší navrhovaná úprava (číslování, např. odstavců, navazovalo na stav 

v zákonech k r. 2004) měla následující podobu: 

I. ZÁKON Č. 140/1961 SB., TR. ZÁKON, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (stav ke dni 1. 1. 2004) 

1) Ust. § 89 odst 19, zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

„(19)  Pronásledováním se rozumí zejména opakované pronásledování či oslovování jiné 

osoby, jakož i opakované pozorovaní či bezdůvodné pobývání poblíž jejího 

bydliště, pracoviště, popř. jiného místa, kde se zdržuje, dále uskutečňování 

opakovaných telefonických hovorů, opakované zasílání pošty a SMS zpráv, a to 

přes zjevný nesouhlas osoby proti které jednání směřuje.“ 

2) Ust. § 231a zák. č. 140/1961 Sb., r. zákon – „Omezování osobní svobody“ 

„(1)  Kdo jiného ve zlém úmyslu a bez oprávnění přes jeho nesouhlas soustavně nutí ke 

styku nebo jiným způsobem obtěžuje tak, že mu tím brání užívat osobní svobody, 

bude potrestán odnětím svobody až na dva roky a zákazem pobytu. 

(2)  Odnětím svobody až na tři roky bude pachatel potrestán,  

  a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let nebo 

na osobě stižené duševní poruchou nebo osobě duševně nedostatečně 

vyvinuté, nebo 

  b)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě blízké.“54

 

  

II. ZÁKON Č. 141/1961 SB., TŘ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (stav ke dni 1. 1. 2004) 

1) Ust. § 77a TŘ – „Zákaz styku osoby podezřelé s osobou poškozeného“ 

„(1)   Osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, kterým došlo k neoprávněnému 

zásahu do osobní svobody jiného, může, je-li dán důvod vazby dle ustanovení § 67 

                                                       
53 Pronásledování - návrh nové právní úpravy: Iniciativa Bílého kruhu bezpečí k posílení ochrany 
poškozených. Zpravodaj : Bílý kruh bezpečí. 2004, č. 1, s. 3-7. 
54 Základním předpokladem pro uznání podezřelého vinným z trestného činu omezování osobní svobody 
dle § 231a, zák. č. 140/1961 Sb., (tzv. pronásledování) bylo stanoveno prokázání, že se popsaného 
jednání skutečně dopustil, že toto jednání spočívalo v pronásledování jiné osoby a že pronásledovatel 
věděl nebo mohl vědět, že dané jednání jinou osobu obtěžuje či je dokonce způsobilé vyvolat strach, 
obavu či úzkost. 
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písm. c) trestního řádu, policejní orgán v naléhavých případech uložit zákaz styku 

s osobou poškozeného, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 

odst. 1, TŘ). K uložení zákazu styku je třeba předchozího souhlasu státního 

zástupce. Bez takového souhlasu lze zákaz uložit jen tehdy, jestliže věc nesnese 

odkladu a souhlasu nelze předem dosáhnout. 

(2)  Policejní orgán, který zákaz uložil, podezřelou osobu vyslechne a o výslechu 

sepíše protokol, v němž označí osobu, na jejíž ochranu byl zákaz vydán, čas a bližší 

okolnosti uložení zákazu, a uvede osobní údaje podezřelé osoby, jakož i podstatné 

důvody uloženého zákazu. Zákaz musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. 

Doručí se osobám, jejichž práva a povinnosti jsou zákazem přímo dotčeny. 

(3)   Policejní orgán, který zákaz uložil, uložený zákaz bezodkladně zruší v případě, že 

odpadnou důvody pro jeho uložení. Nezruší-li uvedený zákaz, předá státnímu 

zástupci protokol o výslechu podezřelé osoby s vyhotovením usnesení o zahájení 

trestního stíhání a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl 

podat soudu návrh na prodloužení uloženého zákazu nebo v přípravném řízení o 

prodloužení zákazu sám rozhodnout. Návrh musí policejní orgán podat bez odkladu 

a to tak, aby o něm mohl v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout nejpozději 

do 48 hodin od uložení zákazu; jinak musí být zákaz zrušen. 

(4)   Ustanovení § 33 odst. 1, § 91, 92, 93 a 95 TŘ je třeba přiměřeně dbát i tehdy, 

jestliže je zadržená osoba vyslýchána v době, kdy ještě proti ní nebylo zahájeno 

trestní stíhání (§ 160 TŘ).“ 

2) Ust. § 77b TŘ 

„(1)   Nezruší-li státní zástupce zákaz styku na podkladě materiálů mu došlých, popř. 

po opětovném výslechu obviněného, je povinen ve lhůtě 48 hodin od uložení zákazu 

podat soudu návrh na jeho prodloužení. K návrhu připojí dosud získaný důkazní 

materiál. 

(2)   Předseda senátu je povinen do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce 

rozhodnout o prodloužení nebo zrušení uloženého zákazu. K okolnostem uložení 

zákazu může vyslechnout obviněného. 
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(3)   V přípravném řízení činí rozhodnutí podle odstavce 2 státní zástupce; ustanovení 

odstavce 1 se neužije. 

(4)   Proti rozhodnutí o prodloužení uloženého zákazu podle odstavce 2 je přípustná 

stížnost. 

(5)   O uložení zákazu styku rozhoduje policejní orgán, státní zástupce nebo soud 

usnesením, proti kterému je přípustná stížnost. 

(6)   Odkladný účinek má pouze stížnost státního zástupce proti rozhodnutí soudu o 

zrušení uloženého zákazu. Odkladný účinek má rovněž stížnost poškozeného proti 

rozhodnutí soudu a v přípravném řízení proti rozhodnutí státního zástupce o 

zrušení uloženého zákazu.“ 

3) Ust. § 77c TŘ – trvání „zákazu styku“55

„(1)   Zákaz styku může trvat v přípravném řízení a v řízení před soudem jen nezbytně 

nutnou dobu. Zákaz může být uložen nejdéle na dobu 3 měsíců. V odůvodněných 

případech může předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce vydaný 

zákaz opakovaně prodloužit, vždy nejdéle o 3 měsíce. 

 

(2)   Celková doba uloženého zákazu nesmí přesáhnout 1 rok.“ 

4) Ust. § 77d TŘ 

„Na základě uloženého zákazu styku za podmínek stanovených trestním řádem je 

podezřelý a poté obviněný povinen ve vztahu k osobě v zákazu výslovně uvedené zdržet 

se jakéhokoli jednání, kterým by se dopouštěl trestného činu omezování osobní svobody 

podle § 231a trestního zákona.“ 

5) Ust. § 158 odst. 3 trestního řádu 

„(3) písm. j) za podmínek stanovených v § 77a až 77d lze uložit osobě podezřelé zákaz 

styku s osobou poškozeného.“ 

 

                                                       
55 Formulací preventivního opatření v podobě „zákazu styku“ je oproti „zákazu přiblížení se“ postižena 
širší škála projevů jednání pachatele, charakterizována jako pronásledování, které mohou zahrnovat 
nejen fyzický kontakt, tedy pronásledování poškozeného, jeho bezdůvodné oslovování, opakované 
pozorování či bezdůvodné pobývání poblíž jeho bydliště, pracoviště či jiného místa, kde se poškozený 
zdržuje, ale též opakované zasílání dopisů, balíků, faxových zpráv, elektronické poty, SMS zpráv apod., a 
to vždy přes zjevný nesouhlas osoby, proti které toto jednání směřuje, tedy poškozeného. 
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III.  ZÁKON Č. 283/1991 SB., O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (stav ke 

dni 1. 1: 2004) 

1) Ust. § 14a – uložení zákazu konstatování 

„(1)  Za podmínek stanovených trestním řádem (§ 77a až § 77d) je policejní orgán 

oprávněn uložit osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, kterým došlo 

k neoprávněnému zásahu do osobní svobody jiného, je-li dán důvod vazby podle § 

67 písm. c) trestního řádu, zákaz styku s osobou poškozeného, i když dosud proti 

ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§160 trestního řádu). 

(2)   Osobě, které byl uložen zákaz podle odstavce 1, jsou orgány činné v trestním 

řízení povinny poskytnout možnost k vyzvednutí věcí osobní potřeby, jakož i věcí 

potřebných k řádnému výkonu povolání (t. j. věcí, které nemohou být předmětem 

výkonu rozhodnutí ve smyslu o. s. ř.) na místě, které je uloženým zákazem 

dotčeno, a to za přítomnosti policejního orgánu tak, aby byl šetřen zájem na 

ochranu poškozeného.“56

 

 

Navrhovaná právní úprava BKB trestného činu nebezpečné pronásledování do TZ 

z roku 1961 přijata nebyla. Stalo se tak, až po doporučení Rady vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů. Tímto doporučením bylo navrhnuto zavést postih 

nebezpečného pronásledování. Skutečně došlo k tomu, že tento kvalifikovaný návrh 

byl zapracován do vládního návrhu zákona nového trestního zákoníku, který úspěšně 

prošel legislativním procesem. 

                                                       
56Pronásledování - návrh nové právní úpravy: Iniciativa Bílého kruhu bezpečí k posílení ochrany 
poškozených. Zpravodaj: Bílý kruh bezpečí. 2004, č. 1, s. 3-7. 
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3. Stručná právní komparatistika evropských zemí 

V současné době všechny státy západní Evropy disponují s tzv. anti-

stalkingovými ustanoveními, která jsou součástí trestněprávních předpisů. Ne však ve 

všech státech mají tato ustanovení stejný charakter. Např. Irsku, Finsku, Itálii či 

Španělsku se stalking označuje spíše jako harassment, překládáno jako obtěžování. 

Harassment v právním smyslu znamená úmyslné jednání, které je pro druhou osobu 

rušivé a obsahuje výhrůžku. Pojem harassment má blízko k pojmu sexual harassment, 

tedy k sexuálnímu obtěžování. Toto chování obsahuje vytrvalé a nežádoucí sexuální 

návrhy, obvykle na pracovišti oběti.  

I když v Evropě není užit jeden jednotný pojem, zákonodárce ve všech 

evropských zemích měl stejný záměr, a to ochránit oběti před nevyžádaným 

obtěžováním a pronásledováním. Pro příklad jsou uvedeny tři evropské země. 

 

Země 
Název trestného 
činu v originále Slovní spojení 

Maximální 
výše trestu 

odnětí 
svobody 

Účinnost od 
roku 

Rakousko 
Beharrliche 
Verfolgung 

Neodbytné 
pronásledování 1 rok 2006 

Německo 

unerwuenschtes 
Verfolgen und 

Belastingen 
Nežádoucí stíhání a 

obtěžování 10 let 2007 

Belgie Belaging 
Nebezpečné 

pronásledování 2 roky 1998 
 

Zdroj: http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf 

3.1. Rakousko 

Přípravné práce na nové podobě trestního zákoníku (StGB) v Rakousku byly 

započaty v návaznosti na konferenci na podporu obětí v roce 2003, která byla 

zorganizována Organizací na podporu obětí na Vídeňské radnici. Po této události se 

rozvinula široká diskuze o novém termínu stalking v Rakousku. 

http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf�
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S cílem zlepšit postavení obětí nebezpečného pronásledování v roce 2004 

rakouské ministerstvo spravedlnosti ustanovilo pracovní skupinu skládající se 

z odborníků z nevládních organizací a také z odborníků z trestního a civilního práva, 

která vyhotovila návrh zákona. Příslušná novela trestního zákoníku (StGB) nabyla 

účinnosti dne 1. 7. 2006. V Rakousku je název trestného činu je v originále Beharrliche 

Verfolgung § 107a StGB (v anglickém jazyce jako persistent pursuit) tedy jako 

NEODBYTNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ a toto chování je klasifikováno jako: 

„(1)  Kdo neodbytně pronásleduje jiného (odst. 2) bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na jeden rok, 

(2) Neodbytně pronásleduje ten, kdo po delší dobu nepřípustně zhoršuje způsob jeho 

života tím, že 

1. vyhledává jeho blízkost,  

2. kontaktuje jej pomocí telekomunikačních nebo jiných komunikačních 

prostředků nebo prostřednictvím třetí osoby,  

3. za použití jeho osobních údajů pro něj objedná zboží nebo služby nebo 

4. za použití jeho osobních údajů dovede třetí osobu k tomu, že s ním naváže 

kontakt. 

(3) V případech uvedených v odst. 2 č. 2 lze pachatele stíhat jen k návrhu neodbytně 

pronásledované osoby“.57

Rakouská právní úprava pronásledování míří i na takové jednání, které výrazně 

zhoršuje dosavadní život oběti a jako takové je nelze jinak trestně kvalifikovat. Není 

zde zahrnuta ani újma na zdraví, ani nebezpečné vyhrožování, které lze v Rakousku 

postihnout jako jiné trestné činy. 

 

3.2. Německo 

V případě pronásledování, lze podle německé právní úpravy postupovat buď dle 

prostředků občanského práva (účinnost od 1. 1. 2002) nebo dle trestního zákoníku 

(StGB). Postup dle občanského práva, soudní zákaz, lze zvolit tehdy, jestliže chování 

pronásledovatele nedosahuje intenzity trestného činu. Tato forma zákazu postihuje 

                                                       
57 VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TZ v širších než jen trestněprávních 
souvislostech . Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 257. 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 34 

oblast, kdy pachatel obtěžuje osobu pronásledovanou pomocí telekomunikačních či 

jiných komunikačních prostředků. Vzhledem k tomu, že prostředky ochrany dle 

občanského práva nebyly v mnoha ohledech a případech postačující, byla v Německu 

přijata také trestněprávní úprava pronásledování na základě novely trestního zákona. 

Německá právní úprava definuje termín pronásledování jako unerwuenschtes 

Verfolgen und Belastingen a lze tento pojem přeložit jako Nežádoucí stíhání a 

obtěžování. Příslušná novela trestního zákona (StGB) nabyla účinnosti 31. 3. 2007. 

§ 238 StGB: 

„(1) Kdo neoprávněně jiného obtěžuje tím, že neobytně 

1. vyhledává jeho blízkost, 

2. pokusí se s ním pomocí telekomunikačních nebo jiných komunikačních 

prostředků nebo pomocí třetí osoby navázat kontakt, 

3. zneužitím jeho osobních údajů pro něj objedná zboží nebo služby, nebo 

přiměje jiného k tomu, aby s ním navázal kontakt, 

4. ohrožuje jej nebo jemu blízkou osobu na životě, tělesné integritě, zdraví 

nebo svobodě nebo 

5. se dopustí jiného srovnatelného jednání a tím závažně zhorší způsob jeho 

života, bude potrestán trestem odnětí svobody  až na tři léta nebo 

peněžitým trestem. 

(2) Pokud pachatel svým chováním způsobí oběti, jejímu rodinnému příslušníkovy či 

osobě blízké újmu na zdraví či ohrozí ji na životě, bude mu uložen trest odnětí 

svobody od tří měsíců do pěti let. 

(3) Způsobí-li pachatel svým činem oběti, jejímu rodinnému příslušníkovi či osobě 

blízké smrt, bude mu uložen trest odnětí svobody od jednoho roku do deseti let. 

(4) V případech upravených odstavcem 1, lze čin trestně stíhat pouze na návrh, 

ledaže by vyšetřující orgán vzhledem ke zvláštnímu veřejnému zájmu na 

trestním stíhání považoval za žádoucí, může tak učinit z úřední moci. 

3.3. Belgie 

Od druhé poloviny devadesátých let značně vzrostl zájem belgických médií o 

fenomén nebezpečného pronásledování na základě proniknutí informací z USA, které 
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popisovaly tzv. pronásledování celebrit koncem 80. let 20. století. Na základě několika 

případů obtěžování celebrit, tak jak tomu bylo v USA, v Belgii byla velmi hbitě přijata 

opatření, která měla zamezit takovému chování a také byla zřízena dobrovolnická 

organizace „Stichting Anti-Stalking“ (též označován jako SAS) v roce 1997 pro oběti 

pronásledování. Na základě nezbytnosti a nutnosti vzniklé situace řešit, dva belgičtí 

politici Cuyt a Landuyt přišli s návrhem novely zákona v oblasti postihu nebezpečného 

pronásledování. 

30. října 1998, byla přijata novela trestního zákona, kdy po Velké Británii a Irsku 

se Belgie stala v pořadí třetí evropskou zemí s uzákoněným trestným činem stalkingu.  

V nizozemštině se tento trestný čin označuje termínem BELAGING (překládá se 

jako nebezpečné pronásledování/stalking).58

Právní definice belagingu je charakterizována v článku 442 belgického trestního 

zákoníku následujícím způsobem: 

  

„Ten, kdo obtěžuje jinou osobu, přičemž věděl nebo měl vědět, že toto chování by 

mohlo tuto pronásledovanou osobu vážně narušit, bude potrestán odnětím svobody 

na 15 dní až dva roky a pokutou ve výši 50 až 300 eur nebo jedním z těchto trestů. 

Proti trestné činnosti, která je uvedena v tomto paragrafu, může být pachatel 

stíhán jen na základě stížnosti od osoby, která prohlašuje, že je pronásledována.“59

 

 

Za obtěžování lze v Belgii považovat takové chování, kdy pronásledovatel 

opakovaně čeká na svoji oběť poblíž jejího domu, opakovaně zasílá květiny, nestále 

telefonuje či zasílá nevyžádané dopisy či e-maily. Další nezbytnou skutečností je fakt, 

že chování pachatele musím vážně narušit klid oběti60

 

. 

                                                       
58 PROTECTING WOMEN FROM THE NEW CRIME OF STALKING : A COMPARISON OF LEGISLATIVE 
APPROACHES WITHIN THE EUROPEAN UNION. European Commission : University of Modena and Reggio 
Emilia, 2007. 146 s. – přeloženo z angličtiny 
Dostupné z www: <http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf>. 
59 http://www.law.kuleuven.be/stopstalking/sub/algemene_informatie.html přeloženo z nizozemštiny 
60 http://www.elfri.be/belaging 
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  Česká republika přijala oproti Rakousku a Německu trestný čin nebezpečného 

pronásledování jen s relativně malým zpožděním. Právě díky tomuto zpoždění bylo 

možno vypracovat kvalitní právní úpravu, která reflektuje na současné moderní trendy. 
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4. Klasifikace nebezpečného pronásledování z hlediska současné 

právní úpravy v České republice 

TZ se snaží překonat roztříštěnost a neúplnost dřívější právní úpravy a zavádí 

nový trestný čin nebezpečného pronásledování. Ten je klasifikován v § 354 TZ, dále je 

řazen mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v hlavě desáté, 

v podskupině trestných činů narušující soužití lidí, v dílu pátém. Toto zařazení spočívá v 

zájmu na ochraně nerušeného mezilidské soužití. 61 Jedná se o úmyslný trestný čin, jde 

o přečin dle § 14 odst. 2) TZ, jelikož trest odnětí svobody je nejvýše 3 roky (u 

kvalifikované skutkové podstaty).62 Kvalifikovaná skutková dle prof. Novotného vzniká, 

tak: „…že k základní skutkové podstatě přistoupí kvalifikační okolnost, která typovou 

škodlivost těchto činů podstatně zvýší.“63

§ 354 

 

  „(1) Kdo jiného nebezpečně pronásleduje tím, že 

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, 

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, 

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo 

jinak kontaktuje, 

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo 

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, 

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví 

nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na 

jeden rok nebo zákazem činnosti. 

                                                       
61 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až § 421 : Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 
s. 3010. ISBN 978-80-7400-178-9. 
62 Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu popisuje takové okolnosti spáchání trestného činu, při 
jejichž splnění trestní zákoník stanoví přísnější trest, než který může být uložen pro základní skutkovou 
podstatu. Kvalifikované skutkové podstaty jsou stanoveny pro většinu trestných činů, v některých 
případech i ve více stupních podle závažnosti. Čerpáno 

z http://iuridictum.pecina.cz/w/Kvalifikovan%C3%A1_skutkov%C3%A1_podstata 
63 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 584 s. ISBN 978-80-7357-509-0. 
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(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, 

b)  se zbraní, nebo 

c) nejméně se dvěma osobami.“ 

 

Skutková podstata byla navržena s přihlédnutím zejména k právním úpravám 

v Německu a v Rakousku, ale také v některých státech v USA. 

4.1. Objekt nebezpečného pronásledování 

Základní funkcí trestního práva je především ochrana před kriminalitou. Dle 

prof. Novotného: „Kriminalita patří bezesporu mezi sociálněpatologické jevy, je jevem, 

který hrubě narušuje harmonii ve společnosti, a je tedy pro společnost dysfunkční a 

společensky škodlivý. Kriminalita narušuje základní pravidla společenského řádu a 

lidského soužití, působí společnosti i státu značné imateriální a materiální škody, 

způsobuje jednotlivým obětem škody fyzické, psychické a společenské, vyvolává ve 

společnosti atmosféru strachu, nejistoty a nedůvěry.“64

Ochrana trestním právem je až krajním prostředkem, kdy již nepostačují 

prostředky jiných právních odvětví či prostředky mimoprávní povahy. Trestní právo 

představuje prostředek poslední instance

 

65, či nejzazší řešení66, nazýváno též „ultima 

ratio“.67

Objektem v trestním právu se rozumí zájem či právní hodnoty, kterým stát 

zaručuje trestněprávní ochranu. Objekt má klíčový význam pro skutkovou podstatu 

 

                                                       
64 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 21 s. ISBN 978-80-7357-509-0. 
65 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2009. 150 s. ISBN 978-80-87212-24-0. 
66 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 143 s. ISBN 978-80-7357-509-0. 
67 Nejzazší, poslední rozhodnutí, instance, řešení či opatření, čerpáno z http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/ultima-ratio 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ultima-ratio�
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trestného činu. Tyto společenské vztahy, zájmy či hodnoty, někdy nazývány též jako 

právní statky68 jsou abstraktními duchovními hodnotami společenského řádu69

Dle prof. Jelínka, je řečeno, že: „Objekt trestního práva úzce souvisí s 

jeho ochrannou funkcí, kdy je trestní právo krajním prostředkem ochrany společnosti. Je 

chráněna společnost a určený okruh společenských vztahů před společensky 

nejnebezpečnějšími útoky fyzických osob.“ 

. 

70

V případě nebezpečného pronásledování se jedná o ochranu nerušeného 

mezilidského soužití, ochrana tělesné a duševní integrity, osobní svobody a soukromí 

každé osoby, tak aby toto soukromí nebylo narušováno nebezpečnými výhrůžkami, 

pronásledováním, obtěžováním či jiném narušováním obvyklého způsobu života. 

 

4.2. Objektivní stránka nebezpečného pronásledování 

Objektivní stránka trestného činu je charakteristika způsobu spáchání trestného 

činu a jeho následky a zahrnuje tzv. obligatorní znaky:71

• jednání,  

 

• následek, 

• příčinný vztah mezi jednáním a následkem. 

4.2.1. Jednání 

Ve smyslu trestního práva se jedná o projevení vůle navenek. Má dvě složky, 

první z nich je vůle, která je vnitřní (psychická) a druhá je projevení této vůle navenek, 

označována jako vnější (fyzická) složka. V jednání dochází ke spojení obou složek, 

pokud by některá z nich chyběla, nebude se již jednat o jednání ve smyslu trestního 

práva. Trestní právo rozlišuje dva typy jednání a to konání a opomenutí. V případě 

nebezpečného pronásledování lze především hovořit o jednání ve smyslu konání. 

Jedná se tedy o dlouhodobé pronásledování jiného taxativně vypočtenými formami 

jednání, které je prováděno v konkrétních, zákonem stanovených formách jednání. 
                                                       
68 NOVOTNÝ, O.; DOLENSKÝ, A.; VANDUCHOVÁ, M. Trestní právo hmotné I. : Obecná část. 3. Praha: 
Codex, 1997. 76 s. 
69 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 143 s. ISBN 978-80-7357-509-0. 
70 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2009. 20 s. ISBN 978-80-87212-24-0. 
71 Tj. takové znaky, které musí být v každé skutkové podstatě trestného činu.  
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4.2.2. Následek 

Je druhým obligatorním znakem objektivní stránky trestného činu. Jedná se o 

porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem trestného činu. U některých 

trestných činů je následkem porucha (např. trestný čin vraždy dle § 140 TZ), u jiných je 

následkem ohrožení. Ohrožení znamená reálně bezprostřední nebezpečí vzniku 

poruchy72. V případě nebezpečného pronásledování se jedná o následek ohrožovací. 

Chování pachatele je způsobilé v jiném vzbudit důvodnou obavu o jeho život nebo o 

zdraví nebo o život a zdraví jiných osob, jemu blízkých.73

4.2.3. Příčinný vztah mezi jednáním a následkem 

 

Označován též jako kauzální nexus, je také obligatorním znakem objektivní 

stránky trestného činu. Pachatel trestného činu může být pouze trestně odpovědný za 

trestný čin, pokud svým jednáním způsobil trestněprávně relevantní následek. 

V případě nebezpečného pronásledování se jedná o jednání pachatele, který svým 

chováním vzbudí v jiném důvodnou obavu o život nebo zdraví vlastní či osob blízkých. 

4.3. Subjekt nebezpečného pronásledování 

Subjektem v trestním právu je míněn pachatel trestného činu. Legální definice je 

stanovena v § 22 TZ: 

„(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové 

podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.“ 

 Dle prof. Jelínka je pachatelem trestného činu: „trestněodpovědná fyzická 

osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin.“74

 

 

Dle TZ může být pachatelem pouze: 

• fyzická osoba, která je v době činu 

o příčetná, 

                                                       
72 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. S. 163. ISBN 978-80-7357-509-0. 
73 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2009. S. 787 ISBN 978-80-87212-24-0. 
74 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2009. s. 180 ISBN 978-80-87212-24-0. 
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o dovršila patnáctý věk věku, 

o je rozumově a mravně vyspělá, jde-li o mladistvého pachatele jedná se o 

provinění.75

 

 

 V českém trestním právu je ctěna zásada individuální odpovědnosti fyzické 

osoby. Dle prof. Šámala je v trestním právu uplatňován: „princip SOCIETAS 

DELINQUERE NON POTEST76 a proto trestní právo nezná kolektivní odpovědnost, ani 

odpovědnost za cizí vinu.“77

Stalking představuje problematické vystupňované aktivity, které každý z nás 

používá v běžné míře jako prostředek k navazování komunikace a udržování 

mezilidských vztahů. Motivace pachatele pro toto chování může být různá, např. se 

jedná o zhrzené partnery nebo snaha získat nějaký benefit. V mnoha případech není 

úplně jednoduché rozpoznat hranici mezi ještě normálním obtěžováním a případem, 

kdy se již jedná o pronásledování nebezpečné. Určení této hranice je důležité zejména 

v okamžiku, kdy obtěžovaný vyhodnocuje, zdali se již stal obětí stalkingu. 

 

V případě nebezpečného pronásledování se nejedná pouze o jeden momentální 

exces ventilování emocí. Jedním z hlavních znaků je soustavnost, vytrvalost a 

opakování. 

Jednotlivé akce pronásledovatele nelze posuzovat izolovaně, protože jednání, 

které naplňuje podstatu nebezpečného pronásledování, by nemuselo odděleně 

vykazovat jakoukoliv nebezpečnost. Charakteristické pro nebezpečné pronásledování 

je především stálé opakování a vytrvalé pokračování v nevyžádaných kontaktech s 

obětí.78

Pronásledovatelé své oběti obtěžují nevyžádanými projevy pozornosti a tímto 

chováním je výrazně narušována jejich sféra osobního života. 

 

                                                       
75 Trestný čin, který spáchal mladiství, se nazývá proviněním, jedná se pouze o odlišný název dle 
učebnice NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. 
vydání. Praha  Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 515 s. ISBN 978-80-7357-509-0. 
76 Společnost-korporace nemůže spáchat trestný čin. 
77 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. s 181. ISBN 978-80-7357-509-0. 
78 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 
150 s. ISBN 978-80-247-2207-8, str. 55. 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 42 

K subjektu trestného činu nebezpečného pronásledování podrobněji v kapitole  

č. 7. 

4.4. Subjektivní stránka nebezpečného pronásledování 

Subjektivní stránka trestného činu obsahuje soubor znaků, které charakterizují 

psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu. Odpovědnost za zavinění je jednou ze 

základních zásad trestního práva hmotného. Jediným obligatorním znakem subjektivní 

stránky trestného činu je zavinění, fakultativními znaky jsou pak pohnutka, cíl a záměr 

trestného činu. Platná právní úprava vychází z bipartice zavinění. Je rozlišeno zavinění 

úmyslné (§ 15 TZ) a nedbalostní (§ 16 TZ). 

4.4.1. Úmysl 

TZ rozlišuje dvě formy úmyslného zavinění a to na úmysl přímý a nepřímý. 

Úmysl přímý: 

• Pachatel věděl, že způsobem uvedeným v trestním zákon poruší nebo 

ohrozí zájem chráněný trestním zákonem, nebo alespoň věděl, že tento 

zájem může porušit nebo ohrozit, a chtěl takové porušení nebo ohrožení 

způsobit (§ 15, odst. 1 písm. a) TZ). 

Úmysl nepřímý: 

• Pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 

způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (§ 15, odst. 1 písm. 

b) TZ). 

4.4.2. Nedbalost 

Druhou formou zavinění je dle TZ nedbalost. Nedbalost lze charakterizovat jako 

zanedbání povinné opatrnosti pachatelem, kdy je způsoben nezamýšlený následek. TZ 

rozlišuje: 
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Nedbalost vědomou: 

• Pachatel věděl, že může způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit 

nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů 

spoléhal, že takové ohrožení nezpůsobí (§ 16 odst. 1 písm. a) TZ). 

Nedbalost nevědomou: 

• Pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 

způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům 

vědět měl a mohl (§ 16 odst. 1 písm. b) TZ). 

 

U subjektivní stránky nebezpečného pronásledování je TZ vyžadován úmysl. 

Tento úmysl musí zahrnout vůli vzbudit důvodnou obavu.79

4.5. Vymezení pojmů souvisejících s nebezpečným pronásledováním (dle § 

354 TZ) 

 

4.5.1. Dlouhodobé pronásledování (ad § 354 odst. 1 TZ) 

Dlouhodobým pronásledováním je míněn takový stav, který v souhrnu jiného 

obtěžuje tak intenzívně, že to již ohrožuje jak psychickou integritu, v některých 

případech i fyzickou, resp. život oběti. Pojem dlouhodobosti zároveň implikuje i termín 

opakování. 

Dlouhodobost je třeba chápat jako několik vynucených kontaktů či pokusů o 

kontakt, které jsou zároveň způsobilé vyvolat důvodnou obavu. Zcela vyloučené jsou 

ojedinělé nebo náhodné kontakty.  

U termínu dlouhodobost je nutné chápat tento pojem jako opakující se, 

zpravidla systematické a soustavně prováděné jednání. Dle prof. Šámala termín 

opakující se lze vysvětlit jako více než 10 pokusů o kontakt a trvajícím obdobím 

minimálně 4 týdny. 80

                                                       
79 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2009. s. 788. ISBN 978-80-87212-24-0. 

 

80 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až 421 : Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 
3008. ISBN 978-80-7400-178-9. 
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Pokud však dochází k tomu, že nebezpečné pronásledování trvá déle, než výše 

zmíněné 4 týdny, tak se jedná o potencionálně vysokou nebezpečnost pro oběť. 

V tomto případě hrozí, že dojde k eskalaci pronásledovatelova chování a také oběť 

může být fyzicky atakována.81

4.5.2. Vyhrožování na zdraví nebo jinou újmou (ad § 354, odst. 1, písm. a) TZ) 

 

Výhrůžka je specifikována jako protiprávní nedovolené jednání, viz Usnesení 

Nejvyššího soudu, ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. 8 Tdo 254/2010: „…znak vyhrožování 

musí být dostatečně objasněn tak, aby nevznikaly pochybnosti o tom, že šlo o takové 

vyhrožování, které je způsobilé vzbudit důvodnou obavu, tedy že se jedná o výhrůžky 

usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou, činí to způsobem 

způsobilým v druhém vzbudit důvodnou obavu. Výhrůžka musí být objektivně způsobilá 

důvodnou obavu vzbudit, není však nutné, aby důvodná obava byla v tom, komu bylo 

vyhrožováno, skutečně vzbuzena…“ 

Obsahem výhrůžky trestného činu nebezpečného pronásledování je ublížení na 

zdraví nebo jiná újma. Jinou újmou je myšleno např. narušování rodinného soužití či 

způsobení škody na majetku nebo narušování sexuální integrity. Jiná újma je pak 

hodnocena dle eventuálního ublížení na zdraví a také s přihlédnutím ke konkrétním 

okolnostem daného případu. Důležité je také vnímání poškozené osoby, jak především 

ta pociťuje újmu. 

Není vyžadováno, aby osoba, které je vyhrožováno, byla celé věci přítomna, 

zcela postačí, je-li výhrůžka poškozenému adresována takovým způsobem, že se o ní 

dozví a to např. přes nějakou další osobu či telefonicky nebo e-mailem a aby pachatel 

věděl, že se taková výhrůžka, byť zprostředkovaně, k poškozenému dostane. Viz 

Usnesení Nejvyššího soudu, ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 8 Tdo 1445/2006: 

„…postačuje, aby výhrůžka byla poškozenému adresována takovým způsobem, že si je 

pachatel vědom toho, že poškozený o ní ví.“ 

                                                       
81 FIEDLER, P. Stalking: Die zwanghafte Verfolgung von Personen. Klinische und rechtliche Aspekte, 
Verhaltestherapie und Verhaltensmedizin, 2004, č 25/2, s. 152 
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4.5.3. Vyhledávání osobní blízkosti a sledování poškozeného (ad § 354, odst. 1, písm. 

b) TZ) 

Tuto podmínku je třeba vykládat v širokém smyslu slova. Pod tento pojem je 

nutno zahrnout nejrůznější formy slídění, pozorování, obtěžování, apod., které mají 

jednu společnou vlastnost a to je objektivní vzbuzení důvodné obavy. Není zde však 

relevantní, zda je u poškozeného důvodná obava skutečně vyvolána či zda zůstane u 

pouhé odůvodněné možnosti ji vyvolat.82

4.5.4. Vytrvalý kontakt prostředky elektronické komunikace, písemně nebo jinak (ad 

§ 354, odst. 1, písm. c) TZ) 

 

Pod tento termín lze zahrnout opakované zasílání nevyžádaných e-mailových 

zpráv či záměrné distribuce počítačových virů nebo dokonce nevyžádané volání na 

mobilní telefon. Možnou variantou je vulgární či agresivní charakter a obsah kontaktů. 

Mezi tyto formy patří tzv. telefonní teror či cyberstalking či zasílání 

nevyžádaných pozorností, jako je např. posílání dárků či šperků. 

4.5.4.1. Telefonní teror83

Oběť je vystavena opakovaným anonymním telefonátům, často s obscénním a 

výhrůžným obsahem. K tomuto obtěžování dochází v denní tak i noční dobu. Pod 

telefonní teror lze zahrnout i oblast, kdy pachatel záměrně vytvoří matoucí lživý 

inzerát se jménem a telefonním číslem oběti, poté tento inzerát zveřejní a oběť 

obtěžují nevědomky i další lidé, kteří neznají ani osobu pronásledovanou a ani 

pronásledovatele. 

 

4.5.4.2. Cyberstalking 

Poprvé termín cyberstalking byl zřejmě použit v roce 1999.84

                                                       
82 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až 421 : Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 
3009. ISBN 978-80-7400-178-9. 

 Pachatelem je 

realizován pomocí prostředků elektronických komunikací. Mezi tyto způsoby 

83  Blíže k dalším formám tohoto stalkingu viz výsledky mezinárodního srovnání in: Pelikán, Ch., 
Forschungsbericht Psychoteror. Ein internationales Verleich. Sien, 2002 
84 DEIRMENJIAN, J. M. Stalking in cyberspace. Journal of the American Academy of Psychiatry and Law. 
1999, 27, s. 407. 
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jednání je možné zařadit zejména soustavné či opakované zasílání SMS či MMS 

zpráv, e-mailových zpráv, zneužívání internetových diskuzních fór (chat rooms), 

apod.85 Dále je sem možno zařadit zasílání nebezpečných programů (viry, trojské 

koně, počítačové červy), zveřejňování choulostivých informací či audiovizuálních 

záznamů zobrazující osobu poškozeného (FACEBOOK, YOUTUBE), získávání 

osobních dat z počítače poškozeného, zasílání vzkazů na ICQ, Skype, QUIP, atd.86

4.5.5. Omezování obvyklého způsobu života poškozeného (ad § 354, odst. 1, písm. d) 

TZ) 

 

V tomto případě jsou častějšími oběťmi ženy a je zde předpoklad, že se 

s pronásledovatelem znají z reálného světa.  

Pojem omezování v obvyklém způsobu života charakterizuje takové omezení 

v životě poškozeného, ke kterému dochází nežádoucími zásahy od pronásledovatele. 

Toto omezování proniká do různých životních sfér oběti. Jedná se především o osobní, 

rodinnou, ale také profesní oblast. 

Nebylo by však ojedinělým, kdyby došlo k zasažení do všech sfér najednou. 

V tomto případě bude hrát velkou roli subjektivní hledisko pociťované újmy 

poškozeného. Není výjimečným, že osoby poškozené se snaží bránit tím, že mění svůj 

dosavadní život a své současné návyky, např. navštěvují jinou restauraci než obvykle, 

do práce odcházejí dříve, chodí jinam nakupovat. 

4.5.6. Zneužití osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu 

s poškozeným (ad § 354, odst. 1, písm. e) TZ) 

V tomto případě je důležité neopomenout zákon č. 101/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů. Dle Rozsudku Nejvyššího soudu, ze dne 

26. 1. 2010, sp. zn. 4 Tdo 1209/2009: „…podle ustanovení § 13 tohoto zákona jsou 

správce a zpracovatel povinni přijmout takové opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 

                                                       
85 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až § 421 : Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 
s. 3010. ISBN 978-80-7400-178-9. 
86 VOLEVECKÝ, Petr. Kybernetické trestné činy v trestním zákoníku. Trestní právo: Odborný časopis pro 
trestní právo a obory související. 2010, 7-8, s. 19-43. 
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či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů, kdy tato povinnost platí i po ukončení zpracování 

osobních údajů. Podle odst. 2 stejného ustanovení je správce nebo zpracovatel povinen 

zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k 

zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.“ 

Aby však bylo možno aplikovat toto ustanovení, je nutno splnit obligatorní znak 

skutkové podstaty a to je účel zneužití osobních údajů k získání kontaktu 

s poškozeným. Není však rozhodující, jestli k danému kontaktu skutečně dojde a taky o 

jaký druh kontaktu pachatel přesně usiluje. Správně došlo k ponechání prostoru 

k vymezení zneužití osobních údajů v tom jakém konkrétním případě, protože předem 

nelze nikdy odhadnout fantazii pachatele, jakým způsobem bude pronásledovat a 

obtěžovat svoji oběť. 

4.6. Vzbuzení důvodné obavy 

Pod tímto termínem měl zákonodárce na mysli jednání pachatele, které je 

způsobilé vyvolat vyšší stupeň obav u poškozeného o jeho život nebo zdraví nebo o 

život a zdraví osob jemu blízkých, úzkosti nebo jiný tísnivý pocit. Za důvodnou obavu o 

své zdraví nebo o zdraví osoby blízké je třeba považovat nejen zdraví fyzické, ale také 

psychické.87

Důvodná obava však nemusí vzniknout, nicméně eventuální vznik musí být 

reálný, proto je nutné vyhodnotit všechny aspekty, které narušují běžný život 

pronásledované osoby. 

 

Vzbuzením důvodné obavy o život nebo zdraví poškozeného je třeba v souladu 

s ustáleným výkladem rozumět výraznější tísnivý pocit ze zla, kterým je vyhrožováno, 

přičemž je ovšem třeba každý případ posuzovat velmi individuálně.88

                                                       
87 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až 421 : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 
3011. ISBN 978-80-7400-178-9. 

 Viz Usnesení 

Nejvyššího soudu, ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 3 Tdo 317/2007: „Způsobilost vzbuzení 

důvodné obavy je pak třeba posuzovat z konkrétních okolností případu, zejména 

88 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až 421 : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 
3009. ISBN 978-80-7400-178-9. 
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z povahy výhrůžek, osoby pachatele a rovněž z toho, jak subjektivně pociťuje 

újmu ten, jemuž je vyhrožováno.“ 

4.7. Znaky kvalifikované skutkové podstaty 

Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování  

je naplněna dle § 354 odst. 2 písm. a), b) nebo c) pachatelem v případě, že se 

některého z jednání uvedených v odst. 1, při současném splnění obou dalších 

podmínek, tj. dlouhodobosti pronásledování a způsobilost vzbudit takovým jednáním 

důvodnou obavu poškozeného o svůj život nebo své zdraví nebo o život a zdraví osob 

jemu blízkých, dopustí vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní nebo nejméně se 

dvěma osobami. 89

                                                       
89 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až 421 : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 
3012. ISBN 978-80-7400-178-9. 
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5. Vztah k jiným zákonům 

5.1. Vztah k jiným ustanovením v TZ 

Trestný čin nebezpečného pronásledování je mnohdy páchán v jednočinném 

souběhu s jinými trestnými činy. Souběhem je myšleno dle prof. Jelínka: „…případ, kdy 

pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některých z nich 

odsouzen, tj. než byl za takový čin vyhlášen odsuzující rozsudek soudem prvého stupně, 

nebo dříve, než byl obviněnému doručen trestní příkaz.“90

Jednočinný souběh je možný s následujícími trestnými činy: 

 

• § 145 TZ těžké ublížení na zdraví, 

• § 146 TZ ublížení na zdraví, 

• § 171 TZ omezování osobní svobody, 

• § 178 TZ porušování osobní svobody, 

• § 228 TZ poškození cizí věci, 

• § 358 TZ výtržnictví.91

 

 

Je však vyloučen s trestným činem nebezpečného vyhrožování dle § 353 TZ, 

nebezpečné pronásledování je k tomuto ustanovení speciální. 

 Poněkud složitějším se jeví vztah k trestným činům, které míří proti životu a 

zdraví, svobodě či lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Je-li pachatelem při zachování 

téhož skutku splněna pohrůžka ublížení na zdraví nebo jiné újmy, bude trestný čin 

nebezpečného pronásledování podle § 354 konzumován závažnějším poruchovým 

trestným činem. Např.:  

• § 140 TZ vražda, 

• § 145 TZ těžké ublížení na zdraví, 

• § 185 TZ znásilnění.92

                                                       
90 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha : Leges, s.r.o., 2009. 323 s. ISBN 978-80-87212-24-0. 

 

91 NOVOTNÝ, O.; VOKOUN, R.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 465 s. ISBN 978-80-7357-509-0. 
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5.2. Související právní předpisy 

5.2.1. Policejní zákon 

K významnému posílení ochrany pronásledované osoby před stalkerem by mělo 

sloužit i správné využití povinností a oprávnění policie, tak jak je stanoveno v zákoně č. 

273/2008 Sb., o Policii ČR (dále jen PolZ).  

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor a slouží 

veřejnosti. Jejím úkolem je dle § 2 PolZ: 

„…chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 

svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo 

mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“ 

Problematiky nebezpečného pronásledování se především dotýkají následující 

ustanovení: 

§ 10 PolZ  

„(1) V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož 

odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie 

v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci nebo přijmout jiné 

opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.“ 

 

§ 26 odst. 1 PolZ 

„(1) Policista je oprávněn zajistit osobu, která 

a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život nebo zdraví jiných osob anebo 

majetek, 

b) v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně 

uráží policistu nebo jinou osobu, 

c) má být převedena podle jiného právního předpisu,93

                                                                                                                                                               
92 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až 421 : Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 
3012. ISBN 978-80-7400-178-9. 

 

93 Například dle OSŘ 
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d) utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní 

výchovy, předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací 

detence, 

e) při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk, 

f) byla přistižena, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude 

v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci, 

g) není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného 

činu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit 

řádné objasnění věci.“ 

 

§ 35 odst. 1 PolZ – Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby 

„(1) Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání zbraně, hrozí-li nebezpečí, že jí 

bude neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Po předchozí marné výzvě je 

policista oprávněn zbraň odebrat.“ 

 

§ 53 odst. 1 PolZ – Obecné podmínky použití donucovacího prostředku 

„(1) Policista je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti 

své osoby, jiné osoby nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku.“ 

5.2.2. OSŘ 

Institut předběžného opatření slouží k tomu, aby byly předběžně, tedy 

prozatímně upraveny poměry účastníků.94

5.2.3. Trestní řád 

 Institut předběžného opatření je podrobně 

popsán v podkapitole 2.2.2. 

  Zařazení trestného činu nebezpečného pronásledování do nového trestního 

zákoníku si vyžádalo i změnu Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen TŘ), bylo nebezpečné pronásledování 

doplněno k trestným činům, kdy lze stíhat osobu blízkou jen se souhlasem 

                                                       
94 WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2011. s. 712 

ISBN 978-80-7201-842-0. 
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poškozeného, § 163 odst. 1 TŘ. Pokud by měl být obviněný vzat do vazby, postupovalo 

by se dle § 68 odst. 3, písm. c) TŘ. V tomto ustanovení je řečeno, že je umožněno vzetí 

do vazby, pokud by obviněný po zahájení trestního stíhání pokračoval v trestné 

činnosti, pro kterou je stíhán. V tomto případě by měl být pachatel nebezpečného 

pronásledování nejprve upozorněn na své jednání a ke vzetí do vazby by mělo být 

přistoupeno až tehdy, pokud by ve svém konání nepřestal. 

Nebezpečné pronásledování bylo také doplněno do výčtu trestných činů, které 

jsou uvedeny v § 88 TŘ, kdy je možno eventuelně realizovat odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu. Pokud by však tato ochrana byla nedostačující, šlo by jako 

řešení možné rozšířit § 68 odst. 3 TŘ o další písmeno f) „svou trestnou činností, pro 

kterou je stíhán, vyvolal odůvodněné obavy ze spáchání zvlášť závažného zločinu proti 

životu nebo zdraví“. Zde by se jednalo o podobnou úpravu, která je v německém 

trestním řádu.95

                                                       
95 § 112a německého trestního řádu, Stragesetbuch ‚StGB 
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6. Stanovení trestu za spáchání trestného činu nebezpečného 

pronásledování 

Trest je zákonem stanovený právní následek za protiprávní jednání. Ukládání 

trestů za spáchaný trestný čin souvisí z jednou z funkcí trestního práva – trestní represí. 

Účelem trestu je ochrana společnosti před pachateli trestných činu, zabránit 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, vychovávat odsouzeného k tomu, aby 

vedl řádný život. Na základě ustanovení čl. 39 Listiny a § 37 odst. 1 TZ je možno ukládat 

tresty jen na základě zákona. Zásada zákonnosti – nulla poena sine lege stanovuje, že 

jen zákon může určit druh trestu a také podmínky pro jeho ukládání. 

V § 354 TZ je stanoven trest odnětí svobody za spáchání trestného činu 

nebezpečného pronásledování až jeden rok odnětí svobody nebo zákaz činnosti, u 

kvalifikované skutkové podstaty až tři roky odnětí svobody. Kvalifikovaná podstata byla 

vysvětlena výše. Z trestů uvedených v příslušném ustanovení zvláštní části je možno 

uložit v konkrétním případě více trestů vedle sebe. Rovněž je možno uložit další tresty, 

které jsou uvedeny v obecném výčtu trestů v § 52 TZ, pokud jsou uděleny podmínky 

ustanovené v obecné části. Je však vyloučeno uložit trest domácího vězení vedle odnětí 

svobody a obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, 

peněžitý trest vedle trestu propadnutí majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění (§ 53 

odst. 1).96

6.1. Trest odnětí svobody 

 

6.1.1. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 

Podstatou podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody spočívá v tom, že 

soud vynese odsuzující rozsudek, ve kterém uložen trest odnětí svobody, ale jeho 

                                                       
96 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. s 365-438. ISBN 978-80-7357-509-0. 
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výkon je odložen pod podmínkou, že se odsouzený bude během zkušební doby řádně 

chovat a vyhoví stanoveným podmínkám.97

Podmíněně lze odložit trest pouze tehdy, jestliže trest odnětí svobody 

nepřevyšuje tři léta (§ 81 odst. 1). Zkušební doba je jeden rok až pět let (§ 82 odst. 2). 

 

6.1.2. Nepodmíněné odsouzení k trestu svobody 

Trest odnětí svobody lze uložit za každý trest, který je uveden ve zvláštní části 

TZ. Toto však neznamená, že tento typ trestu musí být uložen vždy. Dle JUDr. 

Navrátilové: „S ohledem na subsidiární povahu u nepodmíněného trestu odnětí svobody 

přichází tento trest teprve v úvahu pouze v případě, nelze-li ke splnění účelu trestu 

uložit některý z alternativních trestů, které přichází za daný trestný čin v úvahu.“98

Trvání nepodmíněného trestu odnětí svobody je stanoven v TZ obecnou horní 

hranicí, která činí dvacet let dle § 55 odst. 1 TZ a jednak v jednotlivých trestních 

sazbách. U trestného činu nebezpečného pronásledování se jedná o maximální hranici 

trestu odnětí svobody na jeden rok, u kvalifikované skutkové podstaty až na tři léta 

odnětí svobody. 

 

 

6.2. Trest zákazu činnosti  

Tento trest patří mezi postihy, jejichž cílem je zabránit odsouzenému v dalším 

páchání trestné činnosti. Tímto trestem je pachatel dočasně vyřazen z činnosti či 

zaměstnání, ke kterému je vyžadováno nějaké povolení či oprávnění či je tato činnost 

upravena jinými právními předpisy (§ 73 odst. 3). Dle JUDr. Navrátilové „…tento trest 

vyřazuje pachatele z možnosti zastávat některá zaměstnání, povolání, funkce nebo 

vykonávat činnosti, k nimž je zapotřebí určitého povolení nebo které jsou upraveny 

jinými právními předpisy. Jak vyplývá z této zákonné definice, není možné zakázat 

činnost, ke které není potřeba žádné povolení…“.99

                                                       
97 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. s 380. ISBN 978-80-7357-509-0. 

 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 

98 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha : Leges, s.r.o., 2009. s 360. ISBN 978-80-87212-24-0 
99 JELÍNEK, Jiří, a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2010. Praha: Leges, s.r.o., 2009. s 287. ISBN 978-80-87212-24-0. 
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by pachatel musel protiprávní jednání konat v rámci svého povolání nebo na základě 

činnosti, která potřebuje určité povolení. 

Trest zákazu činnosti lze uložit od jednoho roku a nejvýše na deset let, s tím, že 

nelze nejnižší ani nejvyšší hranici překročit. U nejnižší hranice se nedá užít ustanovení § 

58 TZ o mimořádném snížení trestu odnětí svobody. Toto ustanovení nelze užít ani 

analogicky.  

Podmínkou pro uložení tohoto trestu je spáchání trestného činu v souvislosti 

s touto činností. Viz rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 29. 2. 1972, sp. zn. 2 Tz 2/72: 

„Základní podmínkou pro uložení zákazu určité činnosti ve smyslu § 73 odst. 1 TZ je, aby 

se pachatel dopustil trestného činu právě v souvislosti s touto činností; nelze tedy 

zakázat pachateli výkon jakékoli činnosti v určitém odvětví, nýbrž jen té činnosti, jejíž 

nezávadný výkon by jednáním, jehož se pachatel dopustil, mohl být ohrožen.“ 

Souvislost spáchaného trestného činu s činností, která má být zakázána, zároveň 

vymezuje obsah tohoto zákazu, tedy druh činnosti, který je předmětem trestu zákazu 

činnosti.100

Trest zákazu činnosti postihuje výkon pěti kategorií následujících činností: 

 

a) výkon zaměstnání, 

b) výkon povolání, 

c) výkon funkce, 

d) výkon činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, 

e) výkon činnosti upravené zvláštním předpisem. 

 

Pokud by tento trest nebyl pachatelem dodržován, jeho jednání by bylo 

posuzováno jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 

odst. 1 písm. a) TZ. 

S trestem zákazu činnosti souvisí dvě relativní oblasti problémů: 

• Zdali je žádoucí, aby se na pachatele nebezpečného pronásledování 

pohlíželo po výkonu tohoto trestu jako by nebyl odsouzen, pokud by byl 

uložen trest zákazu činnosti samostatně. 
                                                       
100 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník I, § 1 až 139 : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, s. 2010. 
818. ISBN 978-80-7400-109-3. 
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• Zdali je počet stalkerů, kteří svoji oběť pronásledují v rámci nějaké 

povolené činnosti, tak vysoký, aby byl zvolen tento druh trestu.  

 

V případě nebezpečného pronásledování lze vedle trestů, které jsou vysloveně 

uvedeny v samotném ustanovení § 354 TZ, uložit i další tresty.  

6.3. Stanovení trestů dle § 53 TZ 

6.3.1. Peněžitý trest 

Dle JUDr. Vanduchové lze tento trest uložit v případě: „…pokud jej soud ukládá 

za přečin dle § 14 odst. 1 TZ a vzhledem k závažnosti spáchaného přečinu a osobě a 

poměrům pachatele nepodmíněný trest odnětí svobody současně neukládá (§ 67 odst. 

2 písm. b) TZ).“101

6.3.2. Obecně prospěšné práce 

 Jedná se o takový trest, který může v řadě případů účinně nahradit 

nepodmíněné tresty odnětí svobody, které jsou kratšího trvání. Peněžitý trest může být 

uložen také jako trest vedlejší. I když je u tohoto trestu zřejmá majetková povaha, 

tento trest se neuplatňuje pouze jen u majetkových trestných činů. Výměra peněžitého 

trestu je v trestním zákoníku stanovena ve formě tzv. denních pokut. Podstatou těchto 

pokut je vyjádření povahy a závažnosti činu počtem denních sazeb, přičemž za každý 

den musí být uhrazena určitá peněžní částka stanovená na základě majetkových 

poměrů pachatele, ke kterým se při stanovení výše denní sazby přihlíží. Rovněž se 

vychází z čistého příjmu pachatele. Pokud soud ukládá peněžitý trest zároveň 

stanovuje náhradní trest odnětí svobody až na čtyři léta, pokud by nebyl ve stanovené 

lhůtě vykonán. 

Trest obecně prospěšných prací představuje důležitou alternativu 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, což vyplývá z ustanovení § 65 odst. 2 TZ. 

Odsouzený je povinen provádět stanovenou pracovní činnost osobně, bezplatně a ve 

svém volném čase. Tento trest soud ukládá za přečin dle § 14 odst. 2 TZ, a to 

samostatně nebo vedle jiného trestu a jeho výměra je možná v rozpětí od 50 do 300 

                                                       
101 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. S. 369. ISBN 978-80-7357-509-0. 
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hodin (§ 63 odst. 1 TZ), je nutno vycházet z obecných hledisek, které jsou stanoveny v § 

39 TZ. Pokud je tento trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo zbytku trestu 

pravomocně upuštěno, v případě, že byl uložen jako samostatný trest, hledí se na 

pachatele, jako by nebyl odsouzen (§ 65 odst. 4. TZ). 

6.3.3. Domácí vězení 

Trest domácího vězení byl zaveden jako zcela nový druh trestu do TZ pod 

písmenem b) v § 52 odst. 1 TZ. Dle JUDr. Vanduchové může být uplatněn zejména u 

pachatelů: „…u nichž s ohledem na povahu a závažnost spáchané trestné činnosti a 

možnost jejich resocializace nepostačuje uložení jiného alternativního trestu (např. 

obecně prospěšných prací), ale zároveň není zapotřebí pachatele izolovat od 

společnosti ve vězeňském zařízení.“102

Dle TZ může soud uložit trest domácího vězení pachateli přečinu dle § 14 odst. 2 

TZ a to za kumulativního splnění dvou podmínek. První z nich je, že k povaze 

spáchaného trestného činu lze mít důvodně za to, že uložení trestu domácího vězení je 

postačující a zároveň že pachatel dá písemná slib, že se bude ve stanovené době 

zdržovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebou 

součinnost dle § 60 odst. 1 TZ. 

  

6.3.4. Zákaz pobytu 

Trest zákazu pobytu především splňuje funkci zábrannou. Tento trest může být 

uložen pachateli za přečin dle § 14 odst. 2 TZ a spočívá v tom, že se odsouzený nesmí 

po dobu výkonu tohoto trestu zdržovat na určitém místě nebo v určitém obvodu dle § 

75 odst. 6 TZ. Tento typ trestu se ukládá na jeden rok až deset let. 

 

                                                       
102 NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. S. 391. ISBN 978-80-7357-509-0. 
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7. Pachatel 

Od počátku 90. let 20. století se objevují empirické zahraniční výzkumy a studie, 

které popisují a vysvětlují různé aspekty nebezpečného pronásledování (např. v knize 

Stalking and Psychosexual obsession).103

Pachatelem trestného činu nebezpečného pronásledování může být stejně muž 

i žena. Nejčastějšími pronásledovateli jsou bývalí partneři oběti (až v 50 % případů). 

Také se často může jednat o osoby, které mají nějakou psychickou nemoc či ty, co jsou 

stiženi nějakým typem těžké asociální poruchy osobnosti. 

 

Při srovnání muže a ženy v roli pronásledovatele je možno uvést, že až  

v 80 % případů jsou stalkery především muži. 104

I přes menší procento výskytu pronásledovatelek při stalkingu, nesmí být 

ženský element opomenut. Ženy – stalkerky jsou více systematické než muži, slídí 

programově a mají dobrou kontrolu nad celou situací. 

 

U stalkingu dochází k jasnému rozdělení rolí, kdo je pachatelem a kdo obětí 

s tím, že tyto role jsou neměnné. Na jedné straně stojí terorizovaná oběť, která trpí 

pocitem bezmoci a strachu a na straně druhé pronásledovatel, který svoji vytipovanou 

oběť soustavně a promyšleně terorizuje. 

Stalkeři pocházejí z různých sociálních vrstev a také jsou různého věku. Dle 

Dressinga, Maul-Backera a Gasse je typickým pachatelem nebezpečného 

pronásledování muž a ten je většinou ve věkovém rozmezí 30 – 40 let. Lze říci, že věk 

pronásledovatelů je ve srovnání s pachateli jiných trestných činů spíše vyšší. Dalším 

typickým znakem je, že většina z pachatelů nemá trvalý vztah. 

 

Chování pronásledovatelů bývá velmi rozmanité. Stalkeři obecně z hlediska práva 

používají dva prostředky k pronásledování oběti: 

                                                       
103 BOON, Julian; SHERIDAN, Lorraine. Stalking and Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives 
for Prevention, Policing and Treatment. New York: John Wiley and Sons, 2002. s. 248 ISBN 0-471-49459-
3. 
104 Např. DRESSING, HENN, GASS . Stalking behaviour : an overview of the problem and a case report of 
male-to-male stalking during delusional disorder. Psychopatology. 2002, 35, s. 318. 
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a) Legální 

•  Zasílání dopisů, dárků, e-mailů telefonování, náhodné potkávání apod. 

b) Nelegální 

• Pomluvy, ničení věcí, zabití domácího zvířete, apod. 

 

U vymezení a kategorizace nebezpečného pronásledování odborná literatura 

rozlišuje, zdali se jedná o pronásledování, které je vyvoláno v důsledku předchozího 

nebo dokonce někdy i současného intimního partnerského vztahu, nebo pokud se 

obětí jednání stane pro pachatele více méně cizí člověk.105

Pokud bychom hovořili o nebezpečném pronásledování mezi bývalými či 

současnými intimními partnery, tak zde specifičnost chování spočívá ve snaze udržet si 

kontrolu a moc nad obětí a snaha velmi ztížit její životní podmínky.  

 

V druhém konstatovaném případě, tedy ve vztahu pronásledovatele a povrchně 

známé oběti, se jedná o to, že pronásledovatel není schopen reálného úsudku a že trpí 

utkvělou představou o tom, že s obětí udržuje nějaký intimní vztah. Tyto představy 

pronásledovatelů nejsou založeny na pravdě a také stalkerovi chybí kontakt s realitou. 

V případě nebezpečného pronásledování odborníci z oblasti psychologie a 

psychiatrie hovoří o snaze pachatele se pomstít, vykonat odplatu či stanovit trest za 

rozchod nebo se také může jednat o patologickou formu vztahové závislosti. 

 

Vyčlenit ryzí typologii pachatelů – stalkerů – pronásledovatelů, je obtížné 

z důvodu existence mnoha způsobů a hledisek, jak je lze klasifikovat. Žádná 

z používaných typologií, se kterými se setkáváme v odborné literatuře, není dosud 

brána jako závazná. Osvědčila se však k posuzování trestnosti pronásledovatelů a 

stanovení prognózy jejich chování tzv. vícerozměrná klasifikace.  

                                                       
105 ŠÁMAL., Pavel, a kol. Trestní zákoník II, § 140 až § 421 : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. 
s.3006. ISBN 978-80-7400-178-9. 
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7.1. Vícerozměrná klasifikace 

Tato typologie kombinuje několik hledisek znaleckého zkoumání dohromady. 

Existují zde tři úrovně hodnocení:106

Psychopatologické hledisko 

 

Z tohoto hlediska lze rozlišit skupinu psychopatologických stalkerů, kteří mají 

omezené rozpoznávací a ovládací schopnosti a skupinu psychicky zdravých stalkerů. 

Hledisko motivace 

Zde dochází k analýze psychosomatických symptomů, které ovlivňují stalkerovu 

soudnost a schopnost se ovládat. Tři hlavní motivy: 

• pomsta, 

• láska, 

• narcismus. 

Viktimologicko-vztahové hledisko 

Je důležité pro stanovení správné prognózy dalšího vývoje stalkerova chování. 

Je záhodno zde rozlišovat bývalou partnerku či partnera, spolupracovníka, odborníka 

(míněno např. lékař nebo pedagog) či cizí osobu. 

 

Pronásledování je především ovlivněno osobností pachatele nežli situačními 

faktory. Oběť nebezpečného pronásledování víceméně nemůže dané chování 

pachatele zvrátit. Jednu z hlavních rolí u nebezpečného pronásledování hraje tzv. 

nejistá vazba.107

7.2. Typologie pachatele 

 Ta se projevuje značnou nevyrovnaností v chování, agresivitou a 

neschopností vyřešit citový vztah obvyklou cestou. 

  Mezi odborníky neexistuje pouze jedna typologie pachatelů. Z odborného 

hlediska jsou nejznámější následující tři. 

                                                       
106 Blíže srov. DRESSING, H., MAUL-BACKER, H., GASS, P. Posuzování stalkingu z kriminalistického a 
psychiatrického hlediska. Trestněprávní revue, 2007, č. 10, s. 280 - 281 (překlad J. Hájek) 
107 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
71 s. ISBN 978-80-247-2207-8. 



Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 61 

 

  K tomuto vyčlenění došlo ve srovnávací studii, která byla zveřejněna v Journal 

of Forensic Science z roku 1993. Zde byla uvedena tripartice pachatelů trestné činnosti 

nebezpečného pronásledování.  

a) Erotoman (ka) 

  Erotomani či erotomanky jsou pronásledovateli zhruba v jedné desetině 

případů nebezpečného pronásledování a především se jedná o ženy 

pronásledovatelky. V tomto případě dochází k chorobomyslné představě žen, že jsou 

milovány muži, kteří jsou na vysokých postech, jedná se např. o politiky či manažery. 

Existuje malé riziko agrese, ale zato se jedná o dlouhodobé pronásledování. 

b) Posedlý milovník 

Typ pronásledovatele, který je odbornou literaturou nazýván posedlý milovník, 

se objevuje až v jedné třetině případů nebezpečného pronásledování. Typickým se 

jedná o fanatického zbožňovatele, který nemusí ani svoji oběť osobně znát, svojí 

neutuchající přízní zahrnuje pronásledovanou osobu. Nebývá ojedinělým případem, že 

pronásledovatel trpí duševní poruchou a jeho chování nelze předvídat. 

c) Běžný obsedantní pronásledovatel 

S tímto typem pronásledovatele se lze setkat ve více než polovině případů 

pronásledování. Vztah mezi obětí a pachatelem je určitý, znají se. Jedná se především o 

vztahy milostné, sousedské či pracovní. Doba obtěžování nemusí být dlouhá, ale riziko 

nebezpečí je v tomto případě značné. 

 

Americká studie z roku 1999, která byla zveřejněna v American Journal of 

Psychiatry,108

                                                       
108 MULLEN, P. E.; PATHE, M.; PURCELL, R. Study of stalkers. American Journal of Psychiatry. 1999, 156, s. 
1244-1249. 

 se zabývala další typologií pronásledovatelů a dělila pachatele dle 

jejich vedoucí motivace: 
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a) Odmítnutý nebo zavržený milovník 

Tento pachatel má za cíl obnovit ukončený vztah nebo se pomstít za toto 

odmítnutí, typicky se dopouští žárlivých scén. 

b) Hledač intimity 

Pronásledovatel se za každou cenu snaží navázat nějaký intimní vztah k cizí 

osobě či známé osobnosti a touží po tom, aby jej daná osoba akceptovala. Hledač 

intimity nekriticky akceptaci předpokládá. 

c) Nekompetentní svůdce 

Do této skupiny je možno zařadit interpersonálně a sociálně zdatné jedince, kteří 

se nedokážou smířit s tím, že nejsou v partnerských vztazích příliš úspěšní. Absentuje 

zde citová odezva a jde jim primárně o navázání kontaktu a sblížení. 

d) Nenávistný slídil 

Do této kategorie spadají slídilové, kteří vynikají především svou vytrvalostí a 

rafinovaností pronásledování a zároveň jim toto slídění přináší zvrácené uspokojení. 

e) Predátorský pronásledovatel 

Jedná se především o sexuálního agresora, sní o fyzickém násilí na oběti a 

pociťuje okouzlení z toho, že by mohl oběť zcela ovládnout. 

 

Nejspíše nejznámější typologií stalkerů je následující typologie vyvinutá přímo 

policejními experty.109

a) Bývalý partner 

 

Téměř v 50 % všech případů nebezpečného pronásledování se objevují 

pachatelé, kteří jsou bývalými partnery obětí. V těchto případech u pachatelů 

převládají bouřlivé emoce. Tito pachatelé většinou nereagují na skutečnost, že jsou 

vyšetřováni policií, jsou agresivní, mají tendence ničit majetek oběti. Dle výzkumů zde 

existuje značná možnost rizika násilnosti. Na základě výzkumů je možno uvést, že tito 

                                                       
109 BONN, Jullian; SHERIDAN, Lorraine. Stalking and Psychosexual Obsession. 1. New York: John Wiley 
and Sons, 2002. 272 s. ISBN 978-0-471-49458-4 
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pachatelé mívají větší sklony k páchání násilí na obětech, nežli pronásledovatelé, kteří 

sice svoji oběť znají, ale neudržovali s ní intimní vztah. Nebezpečné pronásledování se 

může vyvinout ze vztahů, kde se již během jejich trvání odehrávalo např. domácí násilí 

či jiná forma nátlaku.  

b) Obsedantní obdivovatel 

V cca 18 % případů pronásledovatel svoji oběť určil jako středobod svého života. 

Oběť dominuje ve všech slídilových představách a stalker touží se dostat do její 

blízkosti za každou cenu. terčem pronásledování je spíše idolem nežli obětí. Riziko 

nebezpečí je v tomto případě nízké. Pronásledovatel se snaží zahrnout oběť dary, svojí 

pozorností, či se jí dvoří různými způsoby. Stalkerovi jde především o uctívání 

pronásledované osoby a stalker touží po navázání romantického vztahu s touto 

osobou. Jeho cílem není kontrola oběti či snaha pronásledovanou osobu absolutně 

ovládnout. V praxi je mnohdy tento typ obdivovatele těžké odlišit od sadistického 

pronásledovatele z důvodu podobného chování. Obsedantní pronásledovatel také 

může dlouhé hodiny postávat před domem oběti, zasílat jí nevyžádané dárky či 

pronásledovat na cestě do práce, ale obětem nehrozí zvýšené riziko obavy o jejich 

život. 

c) Fixovaný pronásledovatel 

Lze rozlišit dva podtypy dle nebezpečnosti. Méně nebezpečný podtyp je zaměřen 

především na ženy, se kterými přichází do styku z pracovního či profesního hlediska. 

Tento typ pronásledovatele žije v iluzorních představách, že oběť si přeje navázat s ním 

kontakt. Většinou se nejedná o psychicky narušeného pronásledovatele, který by trpěl 

nějakou psychopatií a bývá schopen si udržet kontakt s realitou. 

K nebezpečnějším pronásledovatelům patří stalkeři s psychickými problémy, 

které většinou řeší s lékařem. Oběť je kontaktována různými nevhodnými způsoby a 

především se jedná o osoby, které jsou významné ve společenském životě, tedy 

prominenti či celebrity. 
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d) Sadistický pronásledovatel 

Nejzávažnějším typem nebezpečného pronásledování je tato forma. 

Pronásledovatel se snaží proniknout do všech sfér života oběti a má snahu ji zcela 

ovládnout. V tomto případě není ojedinělá eskalace chování pronásledovatele, které 

mohou vyústit až k násilnostem. Zároveň dochází ke střídání projevů laskavosti a 

nenávisti k osobě pronásledované. Sadistický pronásledovatel vyniká v manipulaci 

s okolím oběti a většinou bývá také výborným řečníkem. 

 

Nebezpečné pronásledování lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorií je ta, 

že se jedná o chování, které je vyvoláno v důsledku předchozího vztahu, není však 

výjimkou i vztahu dosud existujícího, intimního a partnerského. Druhou skupinou je 

jednání, kdy se objektem nežádoucího zájmu pronásledovatele stane více či méně cizí 

člověk, tedy takový, který s obětí nežil v jedné domácnosti či mezi nimi nebyl intimní 

vztah. 

7.3. Nebezpečné pronásledování (ex)partnerem oběti 

Pokud dochází k nebezpečnému pronásledování oběti partnerem, tak je zde 

třeba zařadit dvě různé možnosti. Pronásledování partnerem, se kterým oběť udržuje 

intimní vztah, či se jedná o pronásledování, kdy byl již vztah ukončen. 

Pronásledování současným partnerem 

V tomto typu pronásledování se jedná o jakousi reakci na problémy či jinou 

dysfunkci současného vztahu mezi partnery. Nejčastěji k tomu dochází v případě, že 

existuje konflikt v intimní oblasti. 

Pronásledování bývalým partnerem (ex-partner stalking) 

Všechny poznatky, které jsou nashromážděny znalci z jejich odborné praxe 

ohledně stalkerů ukazují, že především u nebezpečného pronásledování, které je 

vedeno pomstou vůči bývalému partnerovi, je zvýšené riziko násilného chování. Lze 

shrnout, že se jedná téměř o 50 % všech případů pronásledování. 
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V těchto případech bývá snaha bývalého partnera znepříjemnit pronásledované 

osobě život. Pronásledovatel již s obětí nežije ve společné domácnosti, ale stále 

dochází k tomu, že pachatel touží po návratu k bývalému partnerovi, či alespoň touží 

po jakési kontrole toho, co bývalý partner dělá. Vzhledem k tomu, že oběť již 

s pronásledovatelem nežije, je týrána či terorizována jinými dostupnými metodami.  

Typickým jednáním je, že se pronásledovatel uchyluje k psychickému teroru. 

Obtěžuje svoji oběť nevyžádaným zájmem, snaží se kontrolovat a také neustále 

kontaktovat různými způsoby, kdy nebezpečně vyhrožuje či pronásleduje. 

V extrémním případě dochází i k fyzickému násilí či vraždě pronásledované oběti. 

V těchto případech můžeme hovořit o tzv. „avizovaných zločinech“. Avizované zločiny 

dle docentky Čírtkové jsou takové, kdy stalker dlouho před konečným napadením oběti 

oznamuje (tj. avizuje), co hodlá učinit110

Motivací stalkera bývá v těchto případech snaha obnovit ukončený vztah anebo 

snaha se jakýmsi způsobem pomstít za rozchod. 

. 

7.4. Nebezpečné pronásledování bez bližšího vztahu mezi obětí a 

pronásledovatelem 

V tomto případě hovoříme o formě nebezpečného pronásledování, kdy mezi 

obětí a pachatelem stalkingu neexistoval předchozí intimní vztah. Může se jednat o ty 

případy, kdy se oběť a pachatel setkali např. v pracovních vztazích nebo se nikdy 

nesetkali. Motivem zde bývá pocit domnělé či skutečné křivdy, nebo se jedná o tzv. 

iluzorní vztahy, kdy tyto vztahy reálně neexistují, ale cestou pronásledování mají teprve 

vzniknout. Do této kategorie spadá specifická forma pronásledování celebrit. Oběť je 

v tomto případě spíše „idolem“, kdy má stalker touhu se se svojí obdivovanou 

postavou jen setkat a víceméně nikomu nehrozí žádné nebezpečí. 

Prominenty především pronásledují osamělé osoby, které nemají dobré sociální 

zázemí. Tito pronásledovatelé celebrit většinou trpí různými poruchami osobnosti, 

                                                       
110 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Avizované zločiny, pronásledování a domácí násilí. Zpravodaj : Bílý kruh bezpečí. 
2007, 4, s. 3-6. 
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které spadají do skupiny tzv. emocionálně a dramaticky se chovajících111 a také je 

poměrně častý výskyt psychotických potíží.112

Pronásledovatelé prominentů mají velmi blízko k erotomanům, kdy dochází 

k bludným představám, že je celebrita miluje a jejich představy se ocitají v imaginární 

vysněné poloze. 

 

7.5. Charakteristické způsoby pachatelova jednání 

Snaha kontaktovat oběť pomocí komunikačních prostředků 

Nárůst případů stalkingu souvisí také s jednoduchou dostupností a snadnou 

ovladatelností nejmodernějších telekomunikačních prostředků a technologií a někdy 

také bývá usnadněn nedostatečnou ochranou osobních údajů. 

Pronásledovatel se již nemusí spoléhat jen na doručování dopisů přes poštu, 

zaplavování SMS zprávami je daleko jednodušší a lze říci, že i rychlejší a proto je toto 

jednání pro pronásledovatele i efektivnější. Stalker tak může soustavně svoji oběť 

kontaktovat.  

Do této charakteristiky pachatelova jednání lze zahrnout opakované zasílání 

nevyžádaných e-mailových zpráv či záměrné distribuce počítačových virů nebo 

dokonce nevyžádané volání a zasíláni SMS na mobilní telefon. 

Nemusí se vždy jen jednat o počítačovou komunikaci, ale také opakované 

zasílání nevyžádaných pozorností (dárky, květiny), jak už bylo uvedeno výše. 

 

Pokud se jedná o vytrvalý kontakt, v mnoha případech se stává, že do vztahu 

pronásledovatele a jeho oběti je zainteresována nějaká třetí nestranná osoba ve snaze 

pronásledovateli pomoci, aniž by tato nestranná osoba věděla, jakého jednání se 

pachatel dopouští (stalking by proxy, viz dále). 

 

                                                       
111 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 
150 s. ISBN 978-80-247-2207-8, str. 68. 
112 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 
150 s. ISBN 978-80-247-2207-8, str. 68. 
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1. Snaha o fyzickou blízkost oběti, vyhledávání osobní blízkosti a sledování 

poškozeného: 

 Tento termín je nutno vykládat v širokém smyslu slova, protože jen takto pak 

lze naplnit záměr zákonodárce účinně chránit osobu pronásledovanou před 

nevyžádanými útoky od pronásledovatele. 

Pod vyhledávání osobní blízkosti a sledování poškozeného lze začlenit především 

termíny jako jsou: 

• obtěžování, 

• slídění, 

• čekání před domem či prací, 

• nežádoucí doprovody. 

 

2. Psychické deptání oběti 

Jedná se o takové chování pachatele, kdy se vědomě snaží poškodit 

pronásledovanou osobu různými variantami osočování a lživými tvrzeními. 

Pachatel se snaží oběť napadat i tím, že ničí i její majetek či může proniknout až do 

soukromé sféry oběti, např. bytu či pracoviště a odtud si odnést nějaké symbolické 

předměty, které jsou přímo spjaty s osobou pronásledovanou, jedná se např. o 

fotografie, spodní prádlo či předměty osobní povahy. 

 

3. Stalking by proxy (pomocí třetí osoby) 

V tomto případě pronásledovatel velmi dobře zmanipuluje své okolí a někdy 

také okolí osoby pronásledované. Pronásledovatel své přátele a známé obalamutí, že je 

opuštěný, zhrzen a ti se jemu snaží pomoci prostřednictvím organizování schůzek a 

„domlouvání“ oběti. 

 

4. Fyzické násilí 

Mezi odborníky v oblasti nebezpečného pronásledování panují rozkoly, jak je 

třeba vnímat fyzické násilí při stalkingu. Např. v článku pod vedením R. B. Harmona 
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z roku 1995, 113

                                                       
113 HARMON, R. B.; ROSNER, R.; OWENS, H. Obsessional Harassment and Erotomania In a Criminal Court 
Population. Journal of forensic siences. 1995, 2, s. 188-196. 

 je do fyzického násilí začleněno i bušení či kopání do dveří. Avšak 

většina autorů uvádí, že pod fyzické násilí spadá takové chování, které de facto přímo a 

fyzicky ubližuje samotné oběti. Fyzické násilí se většinou objevuje až sekundárně.  
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8. Oběť 

Dle odhadů docentky Čírtkové je v České republice pronásledováno 2 – 8 % 

populace. Z toho až 50 % bývalým partnerem. Obětí pronásledovatele se může stát 

každý člověk, zcela nezávisle na svém sociálním postavení a osobnosti. 

Pronásledování podle zjištění psychologů ovlivňuje všechny aspekty života oběti 

a způsobuje strach z náhodného napadení, ztrátu důvěry ve společnost či justiční 

systém, také že je vyvolán dlouhodobý emoční stres, který může vyústit až v závažné 

psychické, ale také psychosomatické reakce.114

Tyto psychické důsledky nezahrnují pouze strach a úzkostné stavy, ale i pocity 

viny, sebeobviňování a studu, izolace, sníženého sebevědomí a také deprese, které 

mohou vyústit až k sebevražedným sklonům. 

 

Oběť je opakovaně kontaktována dopisy, telefonáty, maily, SMS či zasíláním 

drobných předmětů. Také dochází k tomu, že je zastrašována ničením věcí, jak již bylo 

vysvětleno výše. 

8.1. Typologie oběti 

Výzkumy na toto téma však ukazují, že oběťmi se stávají především ženy115

Obětí se také stávají i známé osobnosti z veřejného nebo uměleckého prostředí 

či příslušníci některých profesí, např. advokát, lékař či pedagog.

 

nejčastěji se jedná o bývalé partnerky pronásledovatele nebo o ženy, které jsou 

osamělé. Není zde závislost na věku, pohlaví, vzhledu, apod. 

116

Řadě pronásledovaných nejde ani tak o trestní stíhání stalkera, ale jejich snahou 

je mít opět nerušenou sféru soukromého života. V mnoha případech je těžké určit 

samotný počátek nebezpečného pronásledování. Jedná se o situaci, kdy si oběť, na 

základě svého vlastního úsudku uvědomí, že je pronásledovatelovo chování nežádoucí 

 

                                                       
114 Psychosomatika jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině a to z dvou slov „psyché“ – duše a 
„soma“ – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy a to hlavně z vlivu psychických 
funkcí a pochodů na organizmus 
115 Např. PURCELL, Pathé, Mullen. The prevalence and nature of stalking in the Australian community. 
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 2002, 36, s. 114–120. 
116 Blíže srov. DRESSING, H. MAUL-BECKER, H. GASS, P. Posuzování stalkingu z kriminalistického a 
psychiatrického hlediska. Trestněprávní revue, 2007, č. 10, s. 280 (překlad J. Hájek). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk�
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychick%C3%A1_funkce&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychick%C3%A1_funkce&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus�


Nebezpečné pronásledování – kriminologické a trestněprávní aspekty 
K. Poslušná 

 

 70 

a nechtěné. I přes jasné odmítavé impulsy a snahy, které může oběť vyvinout, dochází 

k neustálým kontaktům a pozornostem od stalkera, které můžou v mnoha případech 

gradovat a mohou mít až výhrůžný charakter. 

8.2. Způsobená újma 

Nebezpečné pronásledování představuje pro postiženou oběť vyvolávání 

chronického stresu, které může zapříčinit chronické onemocnění či takový stav 

udržovat. Dalším příznakem mohou být závažné psychické následky. Většina z obětí je 

vážně traumatizována, má narušenou spánkovou činnost, dochází k výkyvům nálada a 

také ke stranění se společnosti. 

Dalším problémem, který se aktuálně vyskytuje, je především uznání 

pronásledované osoby jako oběti. Mnoho z pozorovatelů má často, alespoň z počátku, 

pro stalkerovo chování pochopení. Pozorovatelé se povětšinou domnívají, že se jedná 

pouze o vyhrocení vztahu, které se zase brzy upraví. Pronásledovatelům nahrává i ten 

fakt, že většinou velmi detailně znají pronásledovanou osobu, kde pracuje, jaké jsou 

její zvyky, záliby, také zná přátele a rodinu. 

Krom toho, že pronásledovaná osoba může utrpět psychické problémy, není 

ojedinělým, že na základě nepatřičného chování stalkera, který svou oběť např. 

pronásleduje až do zaměstnání či se ji snaží v zaměstnání poškodit, může být 

dlouhodobě poničena dobrá pověst v pracovním životě či je ztraceno dobré jméno 

pronásledovaného ve společnosti.  

Neméně významná způsobená újma je závažná změna v dosavadním životě 

oběti. Ty, aby předešly k dalším nežádoucímu chování, jsou nuceny změnit svůj 

dosavadní způsob života, své návyky a životní styl a třeba i změnit bydliště či se zcela 

sociálně izolovat. 

Další negativní způsobenou újmou je nárůst podezíravosti a strachu k cizím 

osobám a k okolí, pokles schopnosti důvěřovat druhým. 117

 

 

                                                       
117 MELOY, J. R. The Psychology of stalking. In J. R. Meloy (ed.) The psychology of stalking. San Diego: 
Academic press, s 2-21. 
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Lze shrnout, že oběť může trpět následujícími problémy: 

Psychické  

Např. nervozita, podrážděnost, lekavost, pocity vyčerpanosti, únava, ztráta chuti do 

života, pocity bezradnosti a bezmoci. 

Finanční  

Např. investice do bezpečnosti, nákup zničených věcí, dočasné přestěhování se. 

Pracovní  

Např. zhoršení výkonu v zaměstnání, neschopnost myslet na něco jiného, změna 

pracovního místa nebo ukončení pracovního poměru.  

Sociální  

Např. snížení zájmu o dříve důležité vztahy a aktivity, izolace, strach z neznámých lidí. 

 

Ve většině případů jsou negativními důsledky nebezpečného pronásledování zasaženi i 

lidé z okolí oběti (rodina, přátelé, kolegové atd.).118

8.3. Vztah nebezpečného pronásledování a domácího násilí 

 

 

Na základě výzkumných zjištění lze shrnout následující: 

• Termíny oběť domácího násilí a nebezpečného pronásledování nelze 

ztotožňovat. 

• V případě ohrožení nelze k obětem přistupovat se stejnými potřebami na 

pomoc. 

• U obětí ex-partner-stalkingu dochází k vyhledání pomoci daleko dříve než 

jak tomu zpravidla bývá u obětí domácího násilí. Lze uvést, že u obětí 

domácího násilí je vyhledání pomoci obtížnější, právě z důvodu obývání 

společné domácnosti a také je většinou pro oběti velmi nesnadné opustit 

tuto domácnost z mnoha důvodů. Ne v každém případě domácího násilí 

dochází k přeměnění do nebezpečného pronásledování. Pouze určitá část 

násilných osob pokračuje v domácím násilí cestou pronásledování. V tomto 

případě jednoznačně dominují muži. Pro ženy, které pronásledují bývalé 
                                                       
118 http://bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=292 
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partnery, je naopak klasické nebezpečné pronásledování bez vazby na 

domácí násilí. 

 

Dle studie z roku 2006, která byla zpracována v USA Hoffmannem a Vossem je 

řečeno, že vazba stalkingu na předcházející domácí násilí je velmi vysoká. Až 81 % obětí 

ex-partner-stalkingu bylo předtím ve vztahu fyzicky atakováno a 32% obětí zažívalo ve 

vztahu i sexuální násilí. 

Na základě výsledků jiných studií z Velké Británie a SRN se zhruba 30-40 % obětí 

stalkingu setkalo dříve s domácím násilím, kterého se dopouštěl současný 

pronásledovatel. 

Můžeme říci, že se vyskytuje vysoká pravděpodobnost, že pronásledovatel se 

zátěží domácího násilí přejde od čistě psychického teroru, jako je posílání SMS zpráv, 

telefonování či postávání v blízkosti oběti, až k fyzickému násilí. Toto fyzické násilí 

obvykle graduje. Nejdříve zpravidla dochází k menšímu poškozování a ničení věci oběti 

nebo také k útokům na jejich domácí mazlíčky. Nakonec může dojít k tomu, že 

pronásledovatel fyzicky oběť napadne, např. si na ni počká v místě bydliště. 

V tragických případech může dojít až k tomu, že pronásledovatel svoji oběť zavraždí. 

Největší pravděpodobností je, že se emočně nestabilní typ domácího násilníka 

stane pronásledovatelem. Pro tento typ je typická úzkostná vazba na oběť či poruchy 

osobnosti. 

Nemohli bychom však říci, že si nelze povšimnout signálů již v průběhu trvání 

vztahu, které mohou avizovat právě jakousi jistotu budoucího nebezpečného 

pronásledování. 

 

Jedná se především o: 

• Projevy vlastnictví 

• Úzkostná vazba, která je provázána formulkami, které se stále opakují, 

jedná se např. o: „Nemůžu bez tebe žít“, „Prosím o novou šanci“, „Už to 

nikdy neudělám, nebude se to opakovat“ apod. 
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• Výkyvy v náladách, které směřují z extrému do extrému, kdy se střídá 

totální oddanost a výbuchy agrese, které ústí až v nenávist. 

• Falešné usmiřování (opakované ujišťování, že se to víckrát nestane). 
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9. Bílý kruh bezpečí, o. s. 

9.1. Seznámení s občanským sdružením 

Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení, které pomáhá obětem trestných činů 

(např. svědek či pozůstalý) a rovněž se zaměřuje na prevenci kriminality. Byl založen 

roku 1991 a funguje jako nestranný, neplacený, diskrétní a bezplatný právní, 

psychologický a morální poradce v trestněprávní oblasti. 

Hlavním posláním BKB je tedy především pomoc obětem trestné činnosti, snaha 

zlepšit právní postavení poškozených v trestním řízení ve společnosti, zvýšit 

informovanost občanů i veřejné správy o problémech obětí trestné činnosti, zvýšení 

informovanosti o možnostech a prostředcích prevence kriminality, zejména o zásadách 

chování, které snižují riziko stát se obětí trestného činu.119

Členskou základnou BKB jsou aktivní a pasivní členové. Hlavním zdrojem 

financování je poskytování grantů z fondů EU a poskytování finančních darů od různých 

sponzorů.  

 

9.2. Odborná podpora v případech pronásledování 

V poradnách BKB, které sídlí ve velkých městech v ČR, mohou oběti stalkingu 

získat komplexní pomoc, která je uzpůsobena dle individuálních případů. V těchto 

případech je důležitá osobní konzultace v poradně, kdy oběť sdělí všechny možné 

informace poradcům a ti efektivně vyhodnotí, jakým způsobem se dá dále pokračovat. 

Především se jedná o informace o chování a jednání stalkera, o tom, jak se oběť 

snažila zamezit pokusům od pronásledovatele a o všech dalších okolnostech, které se 

dotýkají celého případu. 

Při konzultaci je vždy přítomna dvojice poradců, která je tvořena právníkem a 

psychologem.120

1. zda se jedná skutečně o nebezpečné pronásledování, 

 Tato dvojice společně s obětí řeší tři základní otázky: 

2. zda hrozí oběti nebezpečí fyzického napadení, 

                                                       
119 http://bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=240 
120 Nebo jiný odborník z pomáhající profese, např. psychiatr nebo sociální pracovník 
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3. jaká je vhodná strategie intervence.121

 

 

Po konzultaci si oběť z poradny odnáší konkrétní plán a reálná doporučení, jak 

má dál postupovat, čeho se vyvarovat. 

9.3. Jak se účinně bránit? 

I když je v mnohých případech nebezpečného pronásledování velmi těžké se 

ubránit, odborníci radí, aby se oběti také snažily chránit privátně, než se obrátí na 

institucionální pomoc. 

 

Dle rad Policie ČR je třeba dodržovat následující:122

• Jednoznačně dejte stalkerovi najevo, že nemáte o jeho projevy zájem. Bez 

výjimky se vyhněte schůzkám, telefonním hovorům, esemeskování apod. 

Jakákoli reakce z vaší strany stalkera povzbuzuje k další aktivitě. 

 

• Všechny důkazy obtěžování (záznamy telefonních hovorů, dopisy, sms 

zprávy atd.) si uschovejte. Jakmile kontaktujete Policii ČR, budete tyto 

důkazy potřebovat. 

• Změňte svoje chování a zvyky. Pohybujte se po jiných trasách, změňte 

nákupní středisko, telefonní číslo a založte si jinou e-mailovou adresu. 

• Mimo domov se pohybujte s důvěryhodnou osobou. 

• Noste u sebe mobilní telefon pro případné zavolání pomoci a dále můžete 

mít u sebe legální prostředky pro svoji obranu (pepřový sprej, alarm). 

 

Pokud však privátní možnosti nepostačující, je doporučeno obětem se obrátit 

na odborné instituce a kontaktovat Policii ČR, pokud pronásledovaná osoba pociťuje 

intenzívní strach. Pokud k pocitu strachu dojde, je to znamení pro oběť, že daná situace 

již není normální. V některých případech stalkingu je postačující, když se do situace 

vloží autorita a pronásledovatelé se zaleknou a s  pronásledováním oběti sami 

                                                       
121 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Stalking : podstata, jevové podoby a strategie intervence. Zpravodaj: Bílý kruh 
bezpečí. 2009, 4, s. 3-6. 
122 http://www.policie.cz/clanek/stalking-nebezpecne-pronasledovani.aspx 
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přestanou. Ne vždy musí být pronásledovatelům jasné, že svým chováním osobě 

pronásledované nahánějí strach.  
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Závěrem  

Nebezpečné pronásledování je nežádoucím chováním, které směřuje proti 

zájmům jednotlivce a dlouhou dobu chyběla v České republice komplexní právní 

úprava postihu tohoto trestného činu. Vzhledem k předchozí roztříštěnosti ve vícero 

zákonech, mnohdy nebylo chování se znaky nebezpečného pronásledování možno 

postihnout. Právě na ochranu zájmů osob, které jsou obtěžovány nevyžádaným 

chováním pronásledovatelů, byla začleněna nová skutková podstata trestného činu 

nebezpečného pronásledování do § 354 TZ.  

V tomto ustanovení došlo ke klasifikaci trestného činu nebezpečného 

pronásledování. Zákonodárce si v České republice vzal za vzor západoevropské úpravy 

nebezpečného pronásledování, především v Rakousku a Německu. 

Obsah kapitol diplomové práce z kriminologické oblasti byl především čerpán 

z množství zahraniční literatury. 

Autorka diplomové se domnívá, že trestněprávní úprava v českém trestním 

zákoníku je zdařilá, postihuje všechny myslitelné způsoby pronásledování a reflektuje 

na současný dynamický vývoj v oblasti zdokonalování různých komunikačních a 

telekomunikačních technologií. S postihem nebezpečného pronásledování může však 

vyvstat problém především v oblasti dokazování. Oběti, které jsou dlouhodobě 

vystavovány pronásledovatelovým atakům, většinou nemají velký zájem na uchovávání 

důkazů různých forem pachatelova jednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

dlouhodobý trestný čin odehrávající se většinou pouze mezi dvěma osobami, bude 

v mnoha případech velmi obtížné pronásledovateli prokázat, že se skutečně dopustil 

trestného činu. 

Výše trestu byla v České republice vhodně zvolena z hlediska koncepce 

trestného činu. Zákonodárce pomýšlel i na uložení trestu osobám, které by spáchaly 

tento trestný čin v rámci svého povolání. 

Nelze opomenout význam začlenění tohoto trestného činu do praxe, tedy jaká 

bude účinnost trestního postihu stalkerů. V současné době je postih tohoto trestného 

činu teprve v počátcích a jen čas může bezpečně říci, zda je toto nové ustanovení 
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efektivní či nikoliv. Podle Lidových novin bylo v celé zemi od začátku loňského roku do 

17. ledna 2011 stíháno 132 lidí a obžalováno jich bylo 103. Pravomocně bylo 

odsouzeno 83 pachatelů. O trestech již článek nehovoří.123

                                                       
123 Čerpáno z 

 

http://www.lidovky.cz  

http://www.lidovky.cz/�
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Překlad názvu diplomové práce do anglického jazyka/ Translation of the Title 

of Master Thesis into English 

„Stalking – Criminological and criminal aspects“ 

Absatrakt 

Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s novým trestným činem 

nebezpečného pronásledování v České republice a jejím hlavním účelem je rozebrat 

současnou právní úpravu.  

Diplomová práce se snaží popsat termín nebezpečného pronásledování, 

vysvětlit nástup tohoto fenoménu z historického hlediska a také jak je vykládán dnes a 

jaký postih je možno uložit pachateli tohoto trestného činu. 

Zároveň se věnuje popisu oběti, účinné pomoci jim a pachateli tohoto 

trestného činu. 

Abstract 

This thesis would like to inform the reader of a new crime in the Czech republic 

which is dangerous pursuit (stalking) and it aims at analysis of current legislation.  

It attemps to define dangerous pursuit, the emergence of this phenomenon 

from a historical point of view as well as its current interpretation. It also covers the 

penalties that can be imposed on the criminals. 

Moreover, it also looks at victims of dangerous pursuit and effective ways of 

helping the victims as well as the criminals. 

Klíčová slova 

Nebezpečné pronásledování, stalking, erotomanie, pronásledovatel, oběť 

nebezpečného pronásledování 
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