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Úvodem 

V mé diplomové práci se zaměřuji na problematiku týkající se přečinu nebezpečného 

pronásledování dle § 354 trestního zákoníku (zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, dále jen TZ). Tento přečin byl zařazen do nového 

trestního kodexu na popud odborné i laické veřejnosti, která žádala kriminalizovat 

nebezpečné chování, nazývané anglickým názvem stalking. Jsem velmi ráda, že mohu o 

této problematice psát, jelikož jsem ji sledovala již před rokem 2010, kdy nebezpečné 

pronásledování ještě nebylo trestným činem. Vedl mne k tomu nejen zájem o trestní 

právo obecně ale také osobní důvody. V mém okolí se v té době vyskytlo několik 

případů pronásledování, kdy byly oběti prakticky bezbranné. Též jsem byla svědkem 

toho, jak bylo komplikované pronásledování dokázat a jak složitá byla spolupráce 

s policejními orgány. Proto jsem velice pozitivně přijala, že tento trestný čin byl zařazen 

do zákona 40/ 2009 Sb. s účinností od 1.1.2010  a je nyní součástí naší legislativy.  

 Má práce je rozdělena do osmi kapitol, v nichž se zaměřuji na všechny podstatné 

aspekty problematiky nebezpečného pronásledování. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

problematiku poměrně novou, využívám ve své práci krom českých, také množství 

zahraničních zdrojů, včetně statistik ze zahraničních studií.     

 První kapitola se věnuje vymezení pojmu stalking a vývoji tohoto fenoménu ve 

světě a v České republice až do zavedení trestného činu nebezpečného pronásledování 

dle § 354 trestního zákoníku. Ráda bych upozornila, že pojmy stalking a pronásledování 

používám ve své práci v  některých případech jako synonyma. Pojem stalking pak 

používám především pro komplex charakteristik lidského jednání, jež se tímto pojmem 

označují. V případech, kdy hovořím o konkrétním trestném činu, používám názvy 

stanovené právním řádem konkrétního státu. (U nás tedy nebezpečné pronásledování, 

dále např. harassement, nebezpečné obtěžování apod.).   

 V druhé kapitole se zaměřuji na osobu pachatele, uvádím zde některé významné 

typologie a zároveň se výrazněji věnuji ex-partnerskému pronásledování, které je dle 

množství výzkumů u nás i v zahraničí jednou z nejčastějších forem pronásledování. Je 

to forma také velmi specifická i vzhledem k možné přítomnosti předcházejícího 

domácího násilí a vyžaduje vysoce individuální přístup. Problematice vztahu domácího 

násilí a ex partner stalkingu se věnuji v samostatné podkapitole.      
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Dále se zde zabývám typickým jednáním pachatelů a zaměřuji se na dva 

specifické případy pronásledování – pronásledování veřejně známých osobností a 

kyberstalking, který se v posledních letech vysoce rozšířil a osobně ho považuji za 

jednu z nastávajících hrozeb, vzhledem k rozvoji elektronické komunikace.  

 Třetí kapitola je zaměřena na oběť. Na přístup k oběti ze strany orgánů činných 

v trestním řízení, zejména policie. Zkoumám vliv chování oběti na pachatele a újmu, jež 

může oběť utrpět.          

 Čtvrtou kapitolou začíná praktičtější část mé práce. Věnuji ji právním aspektům 

nebezpečného pronásledování. Rozebírám zde skutkovou podstatu tohoto trestného činu 

a její obligatorní znaky. Dále se věnuji jednotlivým pojmům uvedeným ve skutkové 

podstatě tohoto trestného činu, problematice možného výkladu některých ustanovení 

tohoto paragrafu a také některým specifickým znakům tohoto trestného činu.  

 V páté kapitole se věnuji možné novelizaci tohoto trestného činu. Návrh na 

novelizaci tohoto ustanovení byl podán již v roce 2011, následně schválen v Poslanecké 

sněmovně avšak vrácen ústavně právním výborem. V současné době je novelizace opět 

projednávána. Věnuji se zde jednotlivým ustanovením, jež by mohla být novelizována i 

výtkám vůči těmto změnám.        

 Šestá kapitola je věnována nástrojům ochrany před nebezpečným 

pronásledováním dle jiných právních předpisů a vztahu nebezpečného pronásledování 

k ustanovením trestního řádu. Zde také uvádím samostatnou podkapitolu týkající se 

věcného návrhu zákona o obětech trestných činů, který by měl značný vliv i na trestný 

čin nebezpečného pronásledování, jelikož navrhuje zavést předběžná opatření do 

trestního řádu. Zabývám se zde jednotlivými navrhovanými opatřeními a jejich 

významem z hlediska nebezpečného pronásledování.    

 Sedmá kapitola se týká ukládání a výše trestů za tento trestný čin. Hodnotím zde 

možnosti trestů, jejich vhodnost a efektivnost ve vztahu k oběti a ke společnosti.

 V poslední, osmé kapitole, se zabývám komparací vybraných právních řádů, 

především zemí Common Law (USA, UK, Kanada) a států s námi sousedících 

(Německo, Rakousko).         

 Cílem této práce je zaměřit se především na aktuální problematiku 

nebezpečného pronásledování a zjistit současné možné rezervy naší právní úpravy i 

celkový přístup k tomuto trestnému činu. Z hlediska pachatele a obětí je to tedy 



 

10 
 

zaměření se na současné nejčastější formy pronásledování a největší mezery v přístupu 

k obětem. Dále je také cílem zamyšlení se nad možnou novelizací tohoto ustanovení a 

trestního řádu ve vztahu k nebezpečnému pronásledování a zvážení možnosti nechat se 

inspirovat zahraničními právními řády z hlediska podrobnější právní úpravy tohoto 

trestného činu a trestů, jež jsou za něj ukládány.      

  Tato práce reflektuje právní stav ke dni 15. 4. 2012. 
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1. Vymezení a vývoj fenoménu nebezpečného 

pronásledování 

1.1. Vymezení pojmu stalking        

Chceme-li hovořit o vývoji trestného činu nebezpečného pronásledování, je 

nezbytné zmínit hned na začátku této práce anglický výraz obecně užívaný pro tento typ 

chování a v některých právních řádech i pro samotný trestný čin - stalking. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o poměrně nový trestný čin nejen u nás ale i ve světě, je tento 

anglický název hojně užíván v české odborné literatuře a také odbornou i laickou 

veřejností.             

 Za posledních dvacet let se v některých právních řádech vyvinuly tři nové 

skutkové podstaty které postihují především útok na duševní integritu člověka a stalking 

je jednou z nich
.1

 V doslovném překladu znamená tento pojem „sledování, stopování či 

přímo uštvání“ a to původně ve vztahu ke zvěři.
2
 Podobnost s nebezpečným 

pronásledováním člověka je veliká. I zde jde o to oběť ovládnout a získat nad ní 

kontrolu. Toto chování je schopno dohnat oběť k zoufalým činům, v nejhorším případě 

až k sebevraždě. Stalking je tedy zastřešující pojem s přeshraničním rozsahem, užívaný 

jako označení pro komplex charakteristik lidského jednání, kdy je oběť známým či 

neznámým pachatelem systematicky a dlouhodobě terorizována.
3
 Pachatel se na oběť 

obsesivně upíná a věnuje jí nevyžádanou a nechtěnou pozornost, kterou oběť trpí.  

1.1.2. Definice pojmu stalking       

 Jednotná, celosvětově používaná definice pojmu stalking neexistuje. Odborníci, 

kteří definovali toto chování jsou lidé z praxe a vycházeli ze svých vlastních zkušeností 

a případů. V základních charakteristikách jsou však jednotní.    

 Jako jedni z prvních definovali toto chování Meloy a Gotthard
4
 jako „úmyslné, 

                                                        
1
 VISIGNER, Mgr.Bc. Radek. Jak postihovat stalking.: Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní 

revue. č.11. Dostupné z: http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_6587/jak-postihovat-stalking-zamysleni-
nad-novou-pravni-upravou.aspx (mezi druhé dvě patří lobbing a bossing.) 
2
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009. s. 257. ISBN 978-80-

7380-213-4 

3 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2207-8. Str. 53 
4
MELOY, J.R. Stalking (obsessional following): A review of some preliminary studies. Aggession and 

Violent Behaviour. 1996, Volume 1, Issue 2, Supper, s. 147-162 stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen 
trestně právních souvislostech. Trestněprávní revue. Praha: Roč. 2009, č. 9.s. 259 
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zlovolné a opakované pronásledování a obtěžování jiné osoby. Zpravidla se tím rozumí 

způsob chování, kdy se pachatel zaměří na jednoho člověka, po kterém slídí, obtěžuje a 

pronásleduje jej, často mu vyhrožuje nebo jej i fyzicky napadá. v nejhorším případě i 

usmrtí. U své oběti tím zároveň vyvolává pocit strachu.“   

Podobné definice jako Meloy a Gothard vytvořili v roce 1997 také Pathé a Mullen.
5
 

Stalking je definován jako opakované, trvalé a nechtěné pokusy o komunikaci nebo jiné 

formy pronásledování, jež mohou v oběti vzbudit pocit strachu. Stalker může využívat 

telefon, dopisy, e-mail, nápisy na zdech, oznámení v médiích nebo vylepovat plakáty.  

 

1.2. Vývoj tohoto fenoménu ve světě a jeho kriminalizace.  

 Ne vždy bylo toto jednání penalizováno. Celosvětově se chování označované 

později jako stalking začalo dostávat do povědomí veřejnosti až v 90. letech 20. století a 

to především ve Spojených státech amerických. Jak ale upozorňují odborníci nelze jej 

považovat za úplnou novinku. Již staletí před tím zkoumala psychiatrie jev tomuto 

podobný.           

 V 18. století francouzský psychiatr P. Pinel zavedl pojem erotomanie.
6
 Tento 

pojem definoval jako: patologické vazby na jinou osobu projevující se alespoň zpočátku 

jako umanutý obdiv či erotická náklonnost. Nebyl to sice jev úplně totožný s chováním 

označovaným v současnosti jako stalking, jelikož u nebezpečného pronásledování 

nemusí být nutně přítomen erotický podtext, avšak v mnoha případech lze nalézt veliké 

podobnosti. Chování označované původně jako erotomanie začalo být později v USA 

medii nazýváno stalking a jeho definice byla v jistých směrech postupně pozměněna.
7
 

Jak je ve světě běžné za popularizací stalkingu stálo původně pronásledování veřejně 

známých osobností ze světa kultury, sportu a politiky. Jejich obdivovatelé jim 

poskytovali nežádoucí až obtěžující pozornost.      

                                                        
5
 PATHÉ, M & MULLEN, P.E. (1997 ) The impact of stalkers on their victims.British Journal of 

Psychiatry , 170, 12– 17., online: http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/53941 
(defined as repeated and persistent unwanted communications and/or approaches that produce fear 
in the victim. The stalker may use such means as telephone calls, letters, e-mail, graffiti and placing 
notices in the media. A stalker may approach or follow the victim, or keep their residence under 
surveillance.) 
6 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2207-8. Str. 53 
7 SPITZBERG, B.H, CADIZ M. The media construction of stalking stereotypes. Journal of Criminal Justice 
and Popular Culture, 2002, č.9 (3), s.128-149. 

http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/1426568
http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/53941
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 V roce 1981 se  J. W. Hinckley neúspěšně pokusil spáchat atentát na prezidenta 

spojených států Ronalda Reagana.
8
 Hinckley tvrdil, že ho k tomu vedla touha upoutat 

pozornost herečky Jodie Foster. Když zjistil, že herečka studuje na univerzitě v Yale, 

zapsal se tam též, aby jí mohl být nablízku. Snažil se s ní komunikovat, posílal jí dopisy 

a milostné básně. Navázal s ní dokonce dva telefonické hovory a v jednom z nich jí 

ubezpečoval, že není nebezpečný člověk. Nesetkal se však s úspěchem a věřil, že získá 

její lásku a respekt nějakým velikým činem. Tím se měl stát atentát na prezidenta 

Ronalda Reagana. Nakonec vystoupil z hloučku reportérů a vstřelil mu šest ran do 

hrudi. Spolu s prezidentem postřelil několik dalších lidí. Byl zatčen avšak shledán 

duševně nemocným a umístěn v psychiatrickém zařízení.
9
     

  V roce 1989 byla zavražděna 21letá americká herečka Rebecca Shaffer. Její 

ctitel jí dlouho posílal milostné dopisy, které se postupně měnily na výhružné. Její 

ochranka však dopisy vyhazovala, nevěnovala jim větší pozornost a především se jí o 

nich nezmínila. Vzhledem k tomu, že herečka neměla o tomto obdivovateli ponětí a 

netušila nic o výhružkách, otevřela mu jednoho dne dveře a byla jím zastřelena.
10

 Samozřejmě to zapříčinilo mediální rozruch. Začalo vycházet na povrch, že i 

jiné veřejně známé osoby mají tyto zkušenosti s pronásledovateli. Úspěšná mediální 

kampaň zafungovala, ze stalkingu se stal předmět veřejného zájmu a zákonodárci se 

rozhodli zavést anti- stalkingovou legislativu.      

   Prvním státem, který zavedl stalking do svého právního řádu se 

stala Kalifornie v roce 1990 a to právě díky vysoce sledovaným případům prominentů.
11

 

Na policejním oddělení Los Angeleské policie byla založena kapitánem Robertem 

Martinem v roce 1990 speciální jednotka Treat Management Unit a stala se první 

speciální jednotkou pověřenou vyšetřováním těchto případů.
12

     

  Současná legální definice v kalifornském trestním zákoníku uvádí že: 

pachatel je vinen pokud záměrně se zlou vůlí, opakovaně pronásleduje a obtěžuje oběť a 

                                                        
8 VACEK, Jaroslav. Velké psychiatrické případy. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001, 491 s. ISBN 80-718-5351-8. 
9  Zdroj: http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/hinckley/hbio.htm 
10

Zdroj:  http://www.franksreelreviews.com/shorttakes/shaeffer/shaeffer.htm 
11

 California Penal Code 646.9,  online: www.leginfo.ca.gov,  
12 Zdroj:http://www.policeone.com/communications/articles/1752120-Inside-the-LAPDs-Threat-
Management-Unit/ 

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/hinckley/hbio.htm
http://www.franksreelreviews.com/shorttakes/shaeffer/shaeffer.htm
http://www.leginfo.ca.gov/
http://www.policeone.com/communications/articles/1752120-Inside-the-LAPDs-Threat-Management-Unit/
http://www.policeone.com/communications/articles/1752120-Inside-the-LAPDs-Threat-Management-Unit/
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způsobuje důvodnou obavu s úmyslem vzbudit v oběti strach o její bezpečnost nebo o 

bezpečnost jejích blízkých.
13

 

Během následujících tří let následovaly příklad Kalifornie ostatní státy a tzv. 

anti-stalkingová legislativa se rozšířila nejen po celých Spojených Státech ale i 

do ostatních zemí. 

1.3.  Vývoj fenoménu nebezpečného pronásledování v České 

Republice 

1.3.1. Definice pojmu stalking českou odbornou veřejností    

 Česká Republika se ke státům, kriminalizujícím stalking připojila až v roce 

2010. I u nás se však našla odborná veřejnost, která se chováním označovaným jako 

stalking zabývala ještě před jeho kriminalizací a definovala ho pro české právo a českou 

společnost. Mezi důležité subjekty, které mají zásluhu za kriminalizaci tohoto jevu, 

patří mimo jiné organizace Bílý kruh bezpečí (dále jen BKB), což je nestátní 

organizace, která se zaměřuje především na pomoc obětem trestných činů, či 

pozůstalým.
14

 Bílý kruh bezpečí zavedl síť poraden po celé ČR a jeho centrála sídlí 

v Praze. Jeho členy jsou odborníci z řad právníků i psychologů. Poskytují pomoc nejen 

psychologickou, ale i právní a poradenskou. BKB ve svém interním manuálu definuje 

stalking jako různé varianty pronásledování, zahrnující jak psychické tak fyzické 

ohrožování.
15

              

 Nebezpečné pronásledování je úmyslné a systematické porušování osobní 

svobody jiného. Od 1. Cílem je navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou 

osobou i přes její zjevný nesouhlas, které se projevuje sledováním, vyhledáváním osobní 

blízkosti, kontaktování prostřednictvím elektronické pošty, mobilu, omezováním v 

obvyklém způsobu života, zneužitím osobních údajů, vynucováním si pozornosti. Toto 

jednání vzbuzuje v pronásledované osobě důvodnou obavu o život nebo zdraví, 

                                                        
13 California Penal Code , Section 646.9 , online: http://www.leginfo.ca.gov/cgi-
bin/displaycode?section=pen&group=00001-01000&file=639-653.2  (any person who willfully, 
maliciously, and repeatedly follows or willfully and maliciously harasses another person and who makes 
a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear for his or her safety, or the safety 
of his or her immediate family is guilty of the crime of stalking) 
14 Organizace Bílý kruh bezpečí, www.bkb.cz 
15 Zdroj: http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/trestne-ciny/nebezpecne-pronasledovani/ 

http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=pen&group=00001-01000&file=639-653.2
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=pen&group=00001-01000&file=639-653.2
http://www.bkb.cz/
http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/trestne-ciny/nebezpecne-pronasledovani/
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případně obavu o život a zdraví osob blízkých. Umanutost a posedlost některých 

pachatelů a pachatelek může trvat i několik let.                                                                  

Čírtková definuje stalking jako stav, kdy se pachatel, ať už známý nebo neznámý 

obsesivně upne na určitou osobu. K této osobě pak pachatel upíná veškerou svou 

pozornost, systematicky ji obtěžuje projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti“ 
16

 

 Šámalv komentáři k Trestnímu zákoníku popisuje nebezpečné pronásledování 

jako: „dlouhodobé pronásledování jiného prováděné v konkrétních, zákonem taxativně 

stanovených formách jednání, které jsou způsobilé v jiném vzbudit důvodnou obavu o 

jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých.
 17

     

1.3.2. Trestný čin nebezpečné pronásledování 

Organizace BKB také velmi intervenovala, aby byl stalking kriminalizován.      

V roce 2004 navrhla expertní skupina BKB novou právní úpravu pronásledování 

zavedením nové skutkové podstaty do TZ z roku 1961 a poukazovala na dosavadní 

nemožnost obětí bránit se takovémuto chování.
18

 Do roku 2009 neměli totiž oběti 

pronásledování v České Republice žádnou možnost domoci se spravedlnosti, pokud 

chování jejich pronásledovatele nenaplňovalo skutkovou podstatu jiného nezákonného 

jednání. A to byl ve většině případů problém.      

 Tento trestný čin se může skládat z několika jednotlivých útoků, které samy o 

sobě nemají nezákonnou podstatu. To, že někdo někomu napíše e-mail či má snahu ho 

jinak kontaktovat je naprosto obyčejný jev, který samozřejmě není trestný.  Pokud však 

někdo zanechá oběti denně na záznamníku čtyřicet vzkazů, zajisté nejde o normální 

chování a pro oběť je to velmi frustrující. Aby došlo  vůbec k nějakému potrestání 

pachatele, bylo nezbytné subsumovat jeho jednání pod jiný trestný čin či ho alespoň 

kvalifikovat jako přestupek. Toto bohužel často nebylo reálné. V situacích kdy byl 

pachatel nakonec nějak potrestán, byly postihy ukládané za spáchaný trestný čin či 

přestupek velmi různorodé a nekorespondovaly s podstatou tohoto jevu.
19

              

                                                        
16 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2009, 439 s. ISBN 978-807-3802-134., str. 212 
17 ŠÁMAL., P. a kol. Trestní zákoník II, § 140 až 421 : Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 
3285. ISBN 978-80-7400-178-9. , str.3006 
18

 Pronásledování - návrh nové právní úpravy:  Iniciativa Bílého kruhu bezpečí k posílení ochrany 
poškozených. Zpravodaj : Bílý kruh bezpečí. 2004, č. 1, s. 3-7.  
19 VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních 
souvislostech . Trestněprávní revue. 2009, č. 9,  



 

16 
 

 V praxi se také mnohokrát ukázaly jako neefektivní. Bylo velmi časté, že orgány 

činné v trestním řízení nepostupovaly iniciativně a v případech kdy šlo zatím jen o 

obavu potencionální oběti, nepostupovaly vůbec. V situacích, kdy byl pachatel 

odsouzen za jiný trestný čin, tak tresty zůstávaly většinou beze smyslu, jelikož to co 

pachatel prvotně zamýšlel - kontakt s obětí, mu prioritně znemožněno nebylo.   

 Stejně jako ve Spojených státech i u nás ke kriminalizaci tohoto chování patřičně 

přispěl mediální rozruch, který následoval po několika tragicky končících případech. 

Zde však byly oběťmi obyčejné ženy a nikoli známé osobnosti.     

 V prvém případě byla na parkovišti v Praze zastřelena 25letá žena svým 

bývalým druhem, který ji předtím také pronásledoval. Po její vraždě spáchal muž 

sebevraždu. I v tomto případě se žena před svou smrtí obrátila na policii.
20

  

 Dalším případem je mediálně známá kauza Michaeli Malinké kterou dva roky 

pronásledoval kolega z práce.
21

 Tato žena byla několikrát na policii, spolupracovala 

s BKB i s medii. I když byl pachatel pravomocně odsouzen za jednotlivé útoky na 

poškozenou, ničemu to nepomohlo. Nejdříve byl odsouzen k trestu veřejně prospěšných 

prací a následně byl kvůli neplnění těchto prací poslán do vězení. Měl však povolený 

odklad výkonu trestu odnětí svobody z důvodu špatného psychického stavu.
22

 Toto byl 

přesně příklad toho, že tresty, jež mu byly uloženy, byly vzhledem k pachatelovu 

jednání naprosto nedostačující. Především mu měl být zamezen kontakt s obětí, což se 

nestalo. V tu dobu se nikdo nepozastavil nad tím, že pro oběť může být značně 

nebezpečné, když se tento muž bude moci pohybovat v její blízkosti. V době svého 

tvrzeného „špatného psychického stavu“ si na oběť počkal před jejím bytem a ubil jí 

větví. Následně tedy zafungoval i mediální tlak a zvyšující se snaha odborné veřejnosti.

 Kriminalizovat nebezpečné pronásledování jako samostatný trestný čin 

doporučila Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s ohledem na to, že postihovat 

toto jednání dle ustanovení o jiných trestných činech se jevilo jako nedostatečné.
23

 

Kvalifikovaný námět byl zapracován do vládního návrhu nového Trestního zákoníku 

č. 40/2009 Sb. Dnem 1. 1. 2010 tak nabyl účinnosti i trestný čin nebezpečného 

pronásledování. 

                                                        
20 Zdroj: http://www.novinky.cz/krimi/139145-stalking-konci-i-vrazdami-v-zakone-presto-neni.html 
21

 HLOUŠKOVÁ L., Stalker, aneb někdo vás chce uštvat. Online: 
http://www.reflecta.cz/data/dn/000000322_dn.pdf 
22 § 322 TŘ 
23 Rada Vlády: http://www.mpsv.cz/cs/12153 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga4v6nbq&conversationId=676512
http://www.novinky.cz/krimi/139145-stalking-konci-i-vrazdami-v-zakone-presto-neni.html
http://www.reflecta.cz/data/dn/000000322_dn.pdf
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2. Pachatel  

Jednotná, celosvětově uznaná typologie pachatelů zatím neexistuje, avšak 

odborníci se většinou shodují v základních typech pachatelů. Všechny typologie jsou si 

velmi podobné a není problém z nich vyčíst, jaké základní typy pachatelů se vyskytují. 

Typologie by se rozhodně neměla při posuzování případů zanedbávat. Považuji za 

velmi riskantní tento krok vynechat či povrchně přejít. Domnívám se, že právě u 

případů pronásledování má důraz na prevenci veliký význam. Při správném posouzení 

všech okolností je zde poměrně veliká možnost jak účinně zabránit eskalaci chování 

pachatele. Právě díky typologiím pachatelů lze odhalit jejich motivaci, možný budoucí 

vývoj jejich chování a je zde možnost zabránit nepříznivému vývoji situace.    

 Dále je určení osobnosti a motivace pachatele důležité pro samotnou oběť, která 

má díky tomu větší šanci sama útokům předejít či zabránit a také se s nimi lépe 

psychicky vyrovnat. Je nezbytné připomenout, že právě kvůli ochraně potencionálních 

obětí byl tento trestný čin uzákoněn a otázky prevence a dopadu trestného činu na oběť 

jsou velmi důležité a bohužel ještě často velmi podceňované.   

 Samozřejmě je motivace a osobnost pachatele důležitá i v trestním řízení a také 

při posuzování případu a ukládání trestů či nařizování případných předběžných opatření. 

Samotné typologie lze dělit z několika hledisek. Může jít například o dělení dle 

motivace pachatele, jeho vztahu k oběti či dle přítomnosti nebo absence duševní 

poruchy. Ačkoli pachatelem může být prakticky kdokoli, z  výzkumů vyplývá, že 

mnohem častěji to bývá muž.
24

  

2.1. Typologie dle Mullena 

Mullen rozděluje typy pachatelů na 5 základních typů.
25

  I na toto rozdělení se 

lze podívat ze tří hledisek ( motivačního, dle vztahu pachatele k oběti a naposledy podle 

možné přítomnosti duševní poruchy u pachatele). 

                                                        
24 Stalking victimization in the United States, National Crime Victimization Survey, Burelu of Justice 
Statistics, U.S. department of justice, 2009 , online: 
http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=458
62 
25 MULLEN, P. E.; PATHE, M.; PURCELL, R. Study of stalkers. American Journal of Psychiatry. 1999, 156, s. 
1244-1249.  

http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=45862
http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=45862
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2.1.1. Odmítnutý pronásledovatel (The Rejected Stalker) 

Prvním typem je odmítnutý pronásledovatel, tedy nejčastější typ pachatele. 

Většinou bývalý přítel či manžel. Odmítnutý pronásledovatel se nemůže smířit 

s koncem vztahu a snaží se na něj opět navázat i přes výslovný nesouhlas oběti. Mullen 

uvádí, že nemusí jít pouze o vztah intimní, ale například i o pracovní. Některé další 

typologie potom tyto dva typy odlišují a uvádí ex- partnerský stalking jako zvláštní 

kategorii s čímž se ztotožňuji, jelikož ex- partnerský stalking je vysoce specifickým 

typem pronásledování.  

2.1.2. Hledač intimity ( The Intimacy Seeker) 

Pachatel, který oběť zná vzdáleně nebo vůbec, vytváří si fantazie o intimním 

vztahu. Nekriticky předpokládá akceptaci tohoto vztahu ze strany oběti.  

2.1.3. Inkompetentní nápadník (The Incompetent ) 

Dále pak Mullen stejně jako Zona ve své typologii odděluje typy tzv. 

nekompetentních nápadníků.
26

 Tito útočníci bývají neobratní a mají malou schopnost 

seznámit se. Sice touží po romantických vztazích, ale nedokážou je navázat díky svým 

slabým komunikativním a sociálním schopnostem. Tohoto člověka si lze představit jako 

osobu spíše sociálně izolovanou, bez schopnosti navázat bližší kontakt; může hledat 

partnera, což je pro něj prioritní a používá metody neobvyklé až obtěžující a to i přes 

odmítnutí dotčené osoby.  

2.1.4. Nenávistný slídil (The Resentful Stalker) 

Do této kategorie spadají slídilové, kteří vynikají především rafinovaností 

pronásledování a zároveň jim toto slídění přináší uspokojení. Pronásledování je zde 

aktem pomsty. 

                                                        
26ZONA, M. A., SHARMA, K. K., & LANE, J. C. (1993). A comparative study of erotomanic and obsessional 
subjects in a forensic sample. Journal of Forensic Sciences, 38 (4), 894-903.online: http://library-
resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_38/iss_4/JFS384930894.pdf (Tato typologie vychází ze studie kterou 
Zona spolu s ostatními odborníky vyhotovil v roce 1993. Rozděluje pachatele či pachatelky na osm 
základních typů a to především ve vztahu k osobnosti a motivaci pachatele). 

http://library-resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_38/iss_4/JFS384930894.pdf
http://library-resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_38/iss_4/JFS384930894.pdf
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2.1.5. Predátorský pronásledovatel (The Predatory Stalker) 

Velmi často je jedná o sexuálního agresora, jehož snem je fyzický kontakt 

s obětí. Touží oběť zcela ovládnout. 

2.2. Typologie Čírtkové 

V české literatuře lze najít rozdělení pachatelů např. v knize doc. Čírtkové, jež 

navazuje na typologii vytvořenou Boonem a Sheridanem.
27

 

I v této typologii je zdůrazněno dělení dle vztahu k oběti. Jde tedy to, zda v 

minulosti šlo, nebo ještě případně jde o intimní partnerský vztah nebo vztah kde je obětí 

pro pronásledovatele téměř neznámá či cizí osoba.      

 V prvním případě jde zejména o kontrolu nad obětí a nad jejím životem, v 

druhém o jakousi fantazijní představu o cizí osobě. Ta je často výplodem pachatelovi 

mysli a nemá reálný základ. Absolutně mylnou se tedy ukazuje domněnka, že 

pronásledování je čin, který vzniká z neopětované lásky. Je to přesně naopak a 

nejčastěji pronásledování vzniká po skončení vztahu.
28

 Dle mého názoru je toto 

primární rozdělení dle vztahu k oběti velmi důležité, neboť pronásledování ex 

partnerem má většinou jiný vývoj než ostatní typy pronásledování, je nutné umět ho 

odlišit od bouřlivého rozchodu a přihlédnout k předchozímu vztahu, případně k 

předchozímu výskytu domácího násilí.  Eskalace tohoto typu pronásledování může být 

prudší. Pokud se podíváme na statistiky, je pravda, že až polovina všech případů 

nebezpečného pronásledování je páchána osobou, s níž oběť pojil nějaký předchozí 

vztah.  

2.2.1. Nebezpečné pronásledování ex- partnerem  

Problematika pronásledování ex-partnerem, zaujímá i v praktické části 

nejrozsáhlejší okruh. Jak jsem již zmínila, množství výzkumů zahraničních i českých 

jen potvrzuje, že nejčastějším pachatelem pronásledování je bývalý partner. Výsledky 

přinesl i výzkum provedený v Německu, který uvádí, že ze 49 % se v případech 

                                                        
27

 BONN, Jullian; SHERIDAN, Lorraine. Stalking and Psychosexual Obsession. 1. New York: John Wiley and 
Sons, 2002. 272 s. ISBN 978-0-471-49458-4   
28 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2207-8, str.73 
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stalkingu se jednalo o bývalé partnery oběti.
29

 Toto potvrzuje i anglický výzkum 

provedený Sheridanem a Boonem kde bylo zkoumáno 124 reálných případů 

pronásledování.
30

 Ukázalo se, že přes 40 % obětí znalo svého stalkera. Nejčastěji šlo o 

ex partnera oběti a obsedantního obdivovatele.      

Výzkumy provedené v ČR ukazují, že přes polovinu případů spáchal bývalý 

partner a dalších 20 % osoba velmi dobře známá.
31

 Dle statistik uváděných 

ministerstvem vnitra bylo v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 oznámeno celkem 339 

činů Nebezpečného pronásledování. Ve 35 případech byly oběťmi ženy, většinou 

manželky či bývalé přítelkyně.
32

 Následkem těchto údajů byla také rozšířena agenda 

speciálních týmů, jež se specializují na domácí násilí i na oblast stalkingu.  

 Pronásledování ex partnerem je problematika poněkud specifická. Není 

neobvyklé, že ve fázi po rozchodu partneři své bývalé partnerky (nebo naopak) ještě 

kontaktují, jak osobně tak prostřednictvím elektronické komunikace. V případě těžkých 

rozchodů zde může probíhat i jisté nepříjemné obtěžování. Je nutné rozlišit 

problematický rozchod od stalkingu. Doc. Čírtková uvádí, že upřesňujícím kriteriem 

zde může být především dlouhodobost.
33

 Pokud toto chování trvá déle jak 3 měsíce a 

nedochází k útlumu, je velmi pravděpodobné že se jedná o pronásledování. V těchto 

případech je pro oběť velmi těžké vyhnout se kontaktu s pachatelem. V počátcích se 

mnohdy cítí trapně bývalého partnera odmítnout, či se k němu zachovat tak, jak by to 

učinili k neznámému pronásledovateli.      

 Motivace je zde poměrně jasná, vyplývá z dřívějšího vztahu. Partner si přijde 

odvržený a ponížený, je upoután k minulosti a vznikají u něj pocity nenávisti a 

nepřátelství vůči oběti. Je však také velmi nebezpečné, že tyto typy pronásledovatelů 

znají oběť velmi dobře a vědí, co jí nažene největší strach, jak ji vyvést z míry či 

psychicky zdeptat. Znají dobře její okolí, přátele, místa kde se často pohybuje a její 

zvyky.           

                                                        
29 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2207-8, str. 
30 SHERIDAN, Lorraine, Graham DAVIES a Julian BOON. The Course and Nature of Stalking: A Victim 
Perspective. The Howard Journal of Criminal Justice. 2001, roč. 40, č. 3, s. 215-234. ISSN 0265-5527. DOI: 
10.1111/1468-2311.00204. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/1468-2311.00204 
31 32 33 Ministerstvo Vnitra ČR a Úřad Vlády ČR, přehled spáchaných činů nebezpečného pronásledování 
1.1.-30.6.2011, online: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-usporadalo-konferenci-o-
stalkingu.aspx 
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 Studie ukazují, že je tato forma poměrně nebezpečná, protože bývalí partneři se 

uchýlí k násilí spíše než neznámé osoby. Mohou to být jeho první případy, ale je více 

než možné, že již v předcházejícím vztahu se domácí násilí vyskytovalo. Toto potvrzují 

studie provedené ve Velké Británii
34

 a ve Spojených Státech Amerických.
35

 Není to sice 

pravidlem, ale pokud docházelo v předcházejícím vztahu k domácímu násilí, v případě 

pronásledování se pravděpodobnost fyzického útoku o dost zvyšuje.  

2.2.2. Vztah domácího násilí a nebezpečného pronásledování ex-

partnerem 

 Experti se shodují, že riziko fyzického útoku je vyšší, je li pronásledování 

následkem předchozího domácího násilí. Výstupy ze studie z roku 2006, která byla 

zpracována v USA Hoffmannem a Vossem ukazují, že vazba stalkingu na předcházející 

domácí násilí je velmi vysoká. 81 % obětí ex-partner-stalkingu bylo předtím ve vztahu 

fyzicky atakováno a 32 % obětí zažívalo ve vztahu i sexuální násilí.
36

 V posledních 

letech jsou právě z tohoto důvodu pořádány konference a vypracovávány studie věnující 

se nebezpečnému pronásledování v návaznosti na domácím násilí.    

 V Národním akčním plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014, jež byl 

schválen vládou ČR na základě doporučení rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

je mimo jiné pojednáváno o důležitosti nebezpečného pronásledování ve vztahu 

k předchozímu domácímu násilí.
37

 V určitých případech se hovoří o pronásledování 

bývalým partnerem jako o alternativní podobě násilí, jež bylo přítomno v jejich 

předchozím vztahu.  Domácí násilí a pronásledování se tedy mohou vyskytovat stejně 

tak izolovaně, jako současně. Někteří autoři rozdělují toto pronásledování na defenzivní 

(nepředcházelo domácí násilí) a ofenzivní (předcházelo domácí násilí).  

                                                        
34 WALBY, S., ALLEN,J, Home Office Research Study 276 ,Domestic violence, sexual assault and stalking: 
Findings from the British Crime Survey, 2004,online: http://broken-
rainbow.org.uk/research/Dv%20crime%20survey.pdf 
35 Stalking victimization in the United States, National Crime Victimization Survey, Burelu of Justice 
Statistics, U.S. department of justice, 2009 , online: 
http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=458
62 
36 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
150 s. ISBN 978-80-247-2207-8. Str. 71 
37

 Národní akční plan prevence domácího násilí na léta 2011-2014. 
Online:http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-akcni-plan-prevence-domaciho-
nasili-na-leta-2011-2014.pdf 
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 Ofenzivní pronásledování je motivováno znovu obnovením kontroly nad obětí.
38

 

Nelze tedy považovat oběti domácího násilí a oběti pronásledování bývalým partnerem 

za stejnou kategorii. Obě tyto skupiny zajisté potřebují pomoc, avšak každá jiným 

způsobem a jinými prostředky. Oběti domácího násilí s hledáním pomoci více čekají 

právě proto, že jsou ještě součástí násilného vztahu. Hrozí jim ze strany násilníka přímé 

ohrožení. Jak jsem již zmínila dříve, dle množství studií lze vyvozovat, že tam kde se 

domácí násilí vyskytovalo, je vyšší pravděpodobnost, že v případech navazujícího ex-

partnerského stalkingu k němu může dojít také.
39

     

 Ke společným projevům domácího násilí a ex-partnerského pronásledování patří 

např. touha po kontrole nad obětí, vztek, žárlivost, zastrašování, výhružky, kritika, 

falešné usmiřování nebo narcismus pachatele. U ofenzivního vyhrožování je tedy třeba 

brát výhružky velice vážně.  Důležitý je včasný postup proti pachateli, jež přeruší 

dynamiku jeho chování. 

Lze tedy konstatovat, že nelze podceňovat domácí násilí, které předcházelo 

pronásledování, a při řešení těchto případů by měla policie prioritně klást dotaz na 

předchozí násilí ve vztahu. Tato skutečnost signalizuje vyšší stupeň ohrožení oběti a 

také specifičnost řešení těchto případů. 

2.2.3. Obdivovatel 

Doc. Čírtková uvádí jako další typ pronásledovatele tzv. obdivovatele. Pro tento 

typ je oběť spíše idolem. Tvoří střed jeho života, dominuje v jeho fantazii. Fyzické 

násilí se zde tolik neobjevuje. Je to jakási mírnější varianta pronásledování. Není zde 

touha oběti uškodit či ublížit. Zde se rozlišují dvě skupiny v závislosti na věku. Mladý 

pronásledovatel a pronásledovatel středního věku. U těch může být fixace na oběť 

silnější a "zamilovanost" hlubší.    

Pronásledovatel a oběť se většinou znají jen povrchně, např. z pracovních 

kontaktů, bydliště, školy apod. avšak i tento typ obdivovatele se může chovat stejně 

jako jiní pronásledovatelé. Postávat u domu, psát dopisy apod. Právě to může být 

                                                        
38  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
150 s. ISBN 978-80-247-2207-8. str. 48 
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problémem. Je obtížné na začátku rozlišit, zda se jedná o pronásledovatele tohoto typu 

nebo např. nebezpečnějšího, jako se stalo v případě Michaeli Maličké jak jsem uvedla 

v úvodních kapitolách. Pachatel byl v tomto případě kolega z práce, se kterým neměla 

vážnější vztah. Z počátku byl pouhý obdivovatel, avšak došlo k výrazné eskalaci jeho 

chování a situace končila tragicky.      

K typu obdivovatele, jež uvádí doc. Čírtková má velmi blízko Zonův milovník, 

který si oběť vyhlédl, v podstatě jí ani nezná a ani to nemusí být veřejně známá osoba.  

Zde může být dle Zony přítomná jistá forma psychické poruchy. Rizika fyzického 

napadení jsou poměrně malá, zato však může být pronásledování dlouhého trvání. 

Stejně tak by sem šel zařadit Mullenův uctívač., jež touží po vztahu s osobou, která ho 

nějak zaujala. 

2.2.4. Pronásledovatel s psychickou poruchou 

Doc. Čírtková rozlišuje pachatele s psychickou poruchou opět jako samostatnou 

kategorii, Zde může být nebezpečí různě vysoké. V případě nižší nebezpečnosti je 

zachován kontakt s realitou, i když žije v iluzi, že i oběť si přeje kontakt s ním. Moc 

nevyhrožuje, spíše manipuluje. Fixovaný pachatel se zvýšenou nebezpečností má 

závažnější stupeň psychického narušení.  Může být i sexuálně agresivní. Neustále se 

snaží o kontakt s obětí všemi možnými způsoby. Rozlišení této kategorie, jako 

samostatné má podle mě veliký význam, jelikož jednání s pachatelem, jež trpí 

psychickou poruchou je opět rozdílné. Stejně tak je toto rozlišení důležité i pro trestní 

řízení a ukládání trestů. 

2.2.5. Sadistický pronásledovatel 

  Posledním typem je sadistický pronásledovatel. V tomto případě může být 

situace velmi vážná. Je zde vysoká míra nebezpečnosti. Při tomto popisu si nelze 

představit pouze pachatele sexuálně motivovaného ale také obratného manipulátora. 

Tento pachatel má touhu naprosto kontrolovat život oběti a časté jsou též případy 

výhružek a zastrašování.  Také střídá projevy laskavosti a násilnosti. Má znaky 

psychopatické osobnosti. Právě v těchto případech je velmi nutná naprostá izolace oběti 

od pachatele a často je i nutné utajení jejího pobytu neboť pachatel se snaží oběť za 

každou cenu kontrolovat.        
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Je nutné vědět, že tento pachatel postupuje s chladnou myslí, využívá autority a 

známosti na vyšších místech a snaží se svůj postih co nejvíc minimalizovat. Je to často 

osoba velmi obratná a schopná zaujmout na veřejnosti. Vytváří o sobě příznivý dojem. 

Sadistický pronásledovatel může zpočátku začínat mírnějšími formami pronásledování-

dopisy, návštěvy obydlí apod. jeho obsese ale narůstá. Klasickým znakem je právě 

rozšiřování lží o oběti, kontaktování jejího okolí a to vše s chladnou vynalézavostí. 

Řešení těchto případů bývá nanejvýš obtížné. Konfrontace pronásledovatele povětšinou 

nevede k žádné změně. Tyto pachatelé jsou povětšinou velmi vychytralí a klasické 

prostředky na ně neplatí. Pro oběť je nutností, aby byla z dosahu a zorného pole 

pachatele. Ze Zonovi typologie se k tomuto blíží nenávistný slídil, svojí rafinovaností a 

vytrvalostí a také predátorský násilník, jehož hlavním cílem je oběť fyzicky či sexuálně 

napadnout. Snaha o ovládnutí oběti a její kontrolou je pro něj typická.  

2.3. Typické způsoby jednání pronásledovatele  

Mnozí z těch, kteří se s nějakou formou pronásledování v minulosti setkali, 

netušili, že jednání jejich pronásledovatele může být považováno za trestné a nevěděli 

jak se proti němu bránit. I když je název tohoto trestného činu nebezpečné 

pronásledování, pachatel se může chovat různými způsoby a ne vždy se musí jednat 

přímo o fyzické pronásledování, což je situace, kterou si většina veřejnosti vybaví 

nejdříve. Existují situace, kdy je pronásledovatelovo chování již nepřijatelné a také 

trestné, ale oběť si nemusí být jista, zda jde o nebezpečné pronásledování, jelikož 

samotný element osobního pronásledování chybí. Může jít jen o vyhrožování přes 

emaily či telefon. Oběti může zmást i ono specifikum několika dílčích útoků. Dle 

laického úsudku se mohou domnívat, že pouze telefonáty nejsou trestné a tudíž se nijak 

nebrání. Oběti často nevyhledávají pomoc hned na počátku pronásledování, ale až 

v době, kdy jsou zoufalé a neví co dělat. Důležitá je však celková skladba a řetězec 

těchto aktivit.
40

  Od běžného chování se nebezpečné pronásledování odlišuje především 

tím, že pachatel nebere ohledy na zájmy oběti, naprosto nerespektuje její odmítnutí a i 

přes jasně vyslovený nesouhlas dále podniká své útoky. 

                                                        
40
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Pokusy o kontakt na dálku s pomocí komunikačních prostředků 

Nebezpečné pronásledování zahrnuje tedy především pokusy o kontaktování 

oběti. A to osobní, ale i na dálku. To může probíhat například pomocí různých 

komunikačních prostředků. Moderní doba nahrává pronásledovatelům a vytváří jim 

perfektní anonymní prostředí. Sledovat a kontaktovat oběť přes internet, sociální sítě či 

mobilní telefon je dnes poměrně nenáročné. Toto chování zpravidla překračuje únosnou 

mez a to buď svojí intenzitou, nebo svým obsahem. Klasickým případem je zasílání 

velkého množství e-mailů nebo textových zpráv, zanechávání vzkazů na záznamníku či 

na sociálních sítích. Vzkazy mohou mít různý obsah od prosebných až po vulgární či 

výhružné. Pachatel také může oběti zasílat různé fotografie či dárky. Oběť je tak vlastně 

psychicky terorizována aniž by se s dotyčnou osobou musela setkat.  

 Jevu, kdy pronásledování probíhá především přes internet pomocí počítače, se 

říká kyberstalking a právě v poslední době s rozvojem moderních technologií si zaslouží 

pozornost. Věnovat se mu budu v samostatné podkapitole. Prostředky elektronické 

komunikace však mohou figurovat i při ostatních formách pronásledování a to 

především jako výborný zdroj informací. Výzkumné šetření BKB provedené mezi lety 

2007 až 2009 ukázalo mimo jiné to, že v 70 % případech pronásledování v ČR 

obsahovalo zasílání SMS s výhružným obsahem a že v posledních letech využívání 

elektronické komunikace v případech pronásledování vzrostlo.  

Vyhledávání blízkosti oběti 

Opakem tohoto chování může být vyhledávání fyzické blízkosti oběti, slídění a 

osobní pronásledování. V těchto situacích pachatel oběť buď záměrně sleduje, potuluje 

se v blízkosti jejího bydliště, např. opakovaně stojí před vchodem do jejího domu, čeká 

na ni před prací, jezdí pravidelně stejnou tramvají apod. Statistiky BKB ukazují, že 

právě přes 80 % z pachatelů se uchyluje ke sledování oběti a to s úmyslem být spatřen. 

Jde zde o kontrolu nad obětí.
41

        

 V jednom případě mé známé, rovněž oběti pronásledování, stál pachatel každý 

večer v zaparkovaném autě u jejího domu, pod oknem její ložnice, sledoval, jak 

rozsvěcuje či zhasíná a posílal jí množství vulgárních a výhružných textových zpráv. 

V těchto zprávách jí navíc upozorňoval na to, že jí sleduje a ví o každém jejím kroku. V 

                                                        
41

 ŠTORKOVÁ, MARIE PhDr. Ministerstvo Vnitra ČR a Úřad Vlády ČR, poznámky z konference MV ke 
stalkingu,, online: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-usporadalo-konferenci-o-
stalkingu.aspx 
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tomto případě bylo vše způsobeno jejím odmítnutím jeho nabídky ke vztahu. Pachatel 

byl zde velmi zámožný muž a zřejmě se mu toto nikdy předtím nestalo a těžko čelil 

odmítnutí. Této ženě dělal několik měsíců ze života peklo.  

 

Šíření pomluv (osočování, nátlak, psychické deptání oběti) 

Zvláštním, ale velmi častým projevem pronásledovatelova chování je, že se 

uchyluje k osočování a lživým pomluvám vůči samotné oběti. Tyto pomluvy šíří v okolí 

oběti, umísťuje je např. na internet, nebo je zveřejňuje pomocí letáků apod. Pachatel 

takto vyvíjí na oběť velmi silný psychický tlak. Do této kategorie by mohly spadat i 

případy kdy pachatel zveřejňuje např. inzeráty na prodej domu či bytu jménem oběti.
42

 

Především v případě pomluv je však velmi důležité posuzovat případy individuálně a 

s ohledem na celkovou situaci. Je nutné rozlišit, zda nejde o běžnou lidskou reakci na 

utrpěnou křivdu či období po rozchodu. 

Ničení majetku 

Další dílčí útoky mohou spočívat i v ničení majetku, například rozbití auta, 

poškození dveří, posprejované omítky a v neposlední řadě i o vloupání se do obydlí 

oběti a odcizení soukromých věcí.  

Kontaktování oběti s pomocí třetích osob 

Obratní manipulátoři často využívají třetí osoby ke kontaktu s obětí. V některých 

případech obrátí role a stěžují si svému okolí, že oběť je psychicky labilní a 

pronásleduje je samotné. Oběť se tak ocitá v bludném kruhu, kdy jí nedůvěřuje ani její 

nejbližší okolí. Její přátelé jí pak domlouvají, aby změnila své chování nebo její záměry 

a problémy diskutují právě s pachatelem. 

Fyzické násilí 

Pronásledování může vyvrcholit fyzickým násilím. Řadí se sem především 

napadání osob a různé sexuální ataky včetně znásilnění. Použití fyzického násilí může 

přijít naprosto nečekaně, kdy se oběti dařilo nějakou dobu obtěžování pachatele 

odolávat. Všeobecně je velmi těžké odhadnout, do jaké fáze se pronásledování může 

dostat. Situace, kdy dochází k fyzickému násilí, jsou již pro oběť velmi nebezpečné a je 

                                                        
42 43 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2008. 150 s. ISBN 978-80-247-2207-8.  
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třeba jednat. Zvláštním jevem u pronásledování je situace, kdy pachatel násilí předem 

oznamuje. Nejspíše to souvisí s pocitem převahy a psychickým tlakem na oběť, jež 

právě pronásledovatelé potřebují cítit. Ve většině případů pronásledování došlo 

k fyzickému násilí po jeho předchozím oznámení či po vyhrožování jím. Jak jsem již 

zmínila dříve velmi důležitý je výskyt fyzického násilí v předchozím vztahu, pokud se 

jedná o ex- partnerský stalking. Pravděpodobnost že se fyzické násilí bude opakovat i 

v průběhu pronásledování je pak mnohem vyšší.    

2.4. Specifické typy nebezpečného pronásledování 

Ve své práci jsem se mimo jiné rozhodla zaměřit na problematiku dvou 

specifických typů pronásledování. Jedním z mnoha důvodů bylo to, že z obou dvou 

mám zprostředkované zkušenosti. Pronásledování známých osob je dosti unikátní a 

k jeho řešení se musí přistupovat vysoce individuálně. Kybesrtalking  je potom fenomén 

vysoce se rozšiřující, především mezi mladými lidmi a dětmi. 

2.4.1. Pronásledovatelé veřejně známých osobností 

Specifickou formou pronásledování je pronásledování veřejně známých 

osobností. Tedy takový typ pronásledování, jež dal prakticky vzniknout celé této 

problematice. V současné době se tyto situace jeví poměrně složitější, neboť dle 

všeobecného názoru by mediálně známé tváře měly být zvyklé na větší zásahy do svého 

soukromý a obtěžování by pro ne mělo být snesitelnější než je tomu u „ běžného 

člověka“.           

 V České republice nález Ústavního soudu (dále jen ÚS) z roku 2003 potvrdil, že 

veřejně známé osoby mají povinnost snést větší zásah do svého soukromí.
 43

  Soud zde 

odkazoval i na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. I když v tomto případě se 

opět jednalo o zásahy médií do jejich soukromého života. Domnívám se, že v případech 

nebezpečného pronásledování je situace poněkud složitější. Prof. JUDr. Válková ve 

svém článku uvádí, že posuzování zásahu do obvyklého způsobu života musí být 

subjektivní. Osoby veřejně známé jsou zvyklé snášet větší zásahy do soukromí.
44

 Dle 

                                                        
43

 I. ÚS 367/03 Sb. n. u. ÚS, svazek č. 36, nález č.57, str.605 

44 VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších, než jen trestněprávních 
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mého názoru je velmi důležité rozlišit, kdo je zde osobou nahlížející do soukromí. 

Pokud je to neodbytný novinář, je to zajisté nepříjemné, avšak nebezpečí zřejmě nehrozí 

a je to jistá daň jejich profesi. Pokud je ovšem pronásleduje umanutý obdivovatel, 

nebezpečí hrozí úplně stejné, jako když se fixuje na neznámou osobu.                      

   Je důležité si uvědomit, že tato problematika se dostala do povědomí právě 

z důvodů pronásledování veřejně známých osobností, jež bylo bráno na lehkou váhu. 

Nebylo by dobré opět se vrátit zpátky a domnívat se, že takováto situace je normální. Je 

také důležité, jakým způsobem se onen pronásledovatel chová.     

 Pokud veřejně známou osobu někdo telefonicky neustále obtěžuje, není možné 

říci, že je tato situace standardní. Pronásledování zasahuje i do jejich soukromého 

života. Obvyklý způsob života veřejně známé osobnosti se v podstatě neliší od 

„obyčejných lidí“. Ani jedna skupina si pravděpodobně nepřeje např. narušení svého 

obydlí a ohrožení blízkých. Hledisko subjektivity je samozřejmě podstatné a rozdíly 

existují, ale domnívám se, že i vzhledem k minulosti by se tyto situace neměli 

podceňovat. Přinejmenším je důležité, aby tyto případy nebyly hned odsunuty ze stolu. 

Ne každý fanoušek je neškodný. Ti běžní většinou osobě netelefonují padesátkrát denně 

a nesnaží se dostat oběti do bytu.         

 Také je nutné přihlédnout k požadavku dlouhodobosti, a pokud je nějaká 

celebrita dlouhodobě a systematicky pronásledována a intenzita pronásledování se 

zvyšuje, je pravděpodobné že se už nejedná o běžného obdivovatele, ale o narušeného 

stalkera. Tato hranice je velmi citlivá.         

 Mullen ve spolupráci s jinými odborníky analyzoval mezi lety 1998 a 2003 data 

Londýnské Metropolitan Police o 250 lidech, kteří pronásledovali členy britské 

královské rodiny.
45

 Výzkum ukázal, že minimálně 50 % z nich mělo halucinace či 

bludy, typické pro schizofreniky. Byly to tedy osoby s psychickou poruchou.
46

 Tím se 

právě liší pronásledovatelé veřejně známých osobností od těch, jež pronásledují běžné 

spoluobčany. Mezi těmi jde často o zhrzené partnery či kolegy. Pronásledovatelé 

celebrit jsou většinou jejich obdivovatelé. Pronásledovanou osobou je většinou osoba 

                                                        
45,MULLEN, P.E. Attacks on the British Royal Family: The Role of Psychotic Illness The Journal of the 
American Academy of Psychiatry and the Law 36:59 – 67, 2008  online:  
http://www.jaapl.org/content/36/1/59.full.pdf 
46
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s vyšším sociálním statusem.        

 Další zvláštností je tzv. střídání terčů, kdy není výjimkou, že pronásledovatel 

vystřídá několik „ terčů“. Jednoduše touží po kontaktu se silnou či známou osobností. 

Může jít tedy více o samotný proces pronásledování, než o konkrétní osobu. Toto je 

opět jasná známka toho, že by pronásledování veřejně známých osobností nemělo být 

bráno na lehkou váhu.  

(To je právě případ mé známé, jak jsem uvedla na začátku. I ona je mediálně známou 

osobou a pronásledování pro ni bylo stejně nepříjemné a stresující jako pro kohokoli 

jiného. I zde se pachatel choval jako „pachatel“ a opravdu ho nebylo možné zaměnit za 

fanouška či reportéra. Nešlo mu o podpis či ulovení vzácného snímku. Byl pokořen jejím 

odmítnutím a nehodlal se vzdát) 

2.4.2. Kyberstalking 

Rozvoj internetu a ostatních technologií přinesl pronásledovatelům nespočet 

možností nejen pro kyberstalking ale i pro samotné zjišťování informací využívaných 

k ostatním formám pronásledování. Je to tedy doprovodný jev i u ostatních typů 

pronásledování. Většina pachatelů využívá v současné době moderní technologie jako 

zdroj informací. Zjistit si údaje o oběti - bydliště, email, práci či telefoní číslo není díky 

internetu vůbec složité. Množství lidí také zveřejňuje své údaje a fotografie na 

nezabezpečených sociálních sítích a nahrává tak možným pronásledovatelům. Dle 

současných studií je zasílání e-mailů a textových zpráv jednou z nejčastějších forem 

obtěžování.
47

 

Rozdíl je v tom, že kyberstalker se s obětí nechce ani nehodlá setkat. V pohodlí domova 

se cítí bezpečný a neohrožený.         

 Pojem kyberstalking byl poprvé použit v roce 1999  Deirmenjianem, který ho 

charakterizoval jako stalking v kybernetickém prostoru („cyberspace“), tedy 

pronásledování prostřednictvím internetu.
48

 Právě v tomto roce vzbudil velkou 

pozornost případ z Americké Kalifornie, kdy pronásledovatel zveřejnil na internetu 

                                                        
47 Stalking victimization in the United States, National Crime Victimization Survey, Burelu of Justice 
Statistics, U.S. department of justice, 2009 , online: 
http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=458
62 
48 Deirmenjian, J.M.: Stalking in Cyberspace. Journal of American Academy of Psychiatry and Law, 1999, 
č.27, s.407-421 
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falešné oznámení, že si oběť přeje být znásilněna několika muži. Uvedl i její přesnou 

adresu. Je to jev poměrně nový, dostupné zdroje jsou omezené a samotné oběti moc 

dobře netuší, jak se lze bránit.       

 Procentuálně jsou většinou oběťmi kyberstalkingu ženy a v reálu svého 

pronásledovatele znají. To dokazuj mnohé statistiky zahraniční i domácí. Například pro 

přiblížení americké situace může pomoci výzkum americké dobrovolnické organizace 

WHOA, která pomocí dotazníků od obětí shromažďovala několik let údaje, z nichž 

vyplynulo, že v roce 2011 byly 74 % z obětí pronásledovaných kyberstalkerem ženy.
49

 

 Alexis A. Moore, americká expertka na kyberstalking  uvádí ve svém článku 

věnovaném kyberstalkingu některé statistické údaje týkající se tohoto jevu ve 

Spojených Státech v posledních letech.
 50

 Dle tohoto článku je ročně ve Spojených 

státech obtěžováno kyberstalkingem více jak milion žen a přibližně 370 000 mužů. Přes 

9 milionů Američanů bylo během posledních let též oběťmi krádeže identity. V USA 

byly provedeny také výzkumy, zaměřující se na mladé oběti kyberstalkingu a právě zde 

byly výsledky alarmující. Je to právě mladší generace, která má k technice blíž. Dle 

výzkumu prováděného mezi vysokoškolskými studenty vyšlo najevo, že 80 % z obětí 

kyberstalkingu vědělo, kdo je jejich pronásledovatelem. Hned po partnerovi byl na 

žebříčku nejvýše spolužák.
51

 Alarmující je, že většina lidí zasažených touto podobou 

stalkingu má pocit, že jejich situace je poměrně normální a že zde stejně nejsou 

možnosti obrany.          

 U nás je tomuto jevu věnována čím dál větší pozornost, vznikají specializované 

poradny a jsou pořádána školení týkající se přímo kyberstalkingu. Je nutné zaměřit se 

na potencionální oběti, což jsou prakticky všichni a především mladší generace a děti. 

Stále častěji je upozorňováno na to, jak nerozvážně zveřejňují a publikují svoje či 

rodinné osobní údaje na sociálních sítích. I když kyberstalker na oběť přímo neútočí, je 

možné že ta pod vlivem počítačového nátlaku spáchá třeba i sebevraždu. Nahlášení 

                                                        
49 Výzkum organizace WHOA pro rok 2011, online: 
http://www.haltabuse.org/resources/stats/2011Statistics.pdf 
50 MOORE, A.A., Cyberstalking and Women - Facts and Statistics Few Laws in Place To Deal With This 
Rapidly Growing Threat, 
http://womensissues.about.com/od/violenceagainstwomen/a/CyberstalkingFS.htm 
51 REYNS, Bradford W., Billy HENSON a Bonnie S. FISHER. Stalking in the Twilight Zone: Extent of 
Cyberstalking Victimization and Offending Among College Students. Deviant Behavior. 2012, roč. 33, č. 1, 
s. 1-25. ISSN 0163-9625. DOI: 10.1080/01639625.2010.538364. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639625.2010.538364 
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kyberstalkingu převážně mladými lidmi je tak velmi málo pravděpodobné a dochází 

k němu opravdu až v situacích beznaděje. Pro pachatele není těžké získat přístup 

k dítěti. Stejně tak si pachatelé často vytvářejí falešné identity a komunikují s dětmi na 

internetových fórech. Toto je samozřejmě velmi spojeno s počítačovou kriminalitou a 

sexuálním obtěžování dětí.         

 Ve Spojených státech bylo také již několik případů, kdy oběti kyberstalkingu a 

kyberšikany (tzv.kyberbullying) spáchaly sebevraždu. V mnoha případech oběti své 

pronásledovatele znali a neustále čelili nátlaku a obtěžování z jejich strany. Z různých 

důvodů, studu či strachu neinformovali svoje okolí ani svoje nejbližší, a když už se teror 

nedal snést, raději si vzali život. Okolí bylo pak naprosto zděšené, že o ničem nevědělo.  

V případě studentky střední školy Phoebe Prince byly pachatelkami jiné středoškolačky, 

které následný vývoj událostí velmi zaskočil.
52

 Když došlo na soudní líčení, vypovídaly, 

že je ani nenapadlo, co se může stát, že napadat někoho na sociálních sítích, zveřejňovat 

jeho fotografie a sledovat ho je naprostý standart mezi mladými lidmi a že rozhodně 

neměli v úmyslu oběti ublížit. Braly v potaz pouze fyzické zdraví a nejspíše je opravdu 

nenapadlo, že by si oběť mohla vzít život. Pro to je velmi důležité ukázat 

potencionálním obětem jejich možnosti obrany a stejně tak potenciálním pachatelům 

možnost vyústění jejich chování. 
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3. Oběť 

3.1. Typologie oběti 

Obětí může být prakticky kdokoli. Na věku, pohlaví či barvě pleti zde nezáleží. 

Mullen a Pathe docházejí k poznatku, že v 79 % je pachatelem muž.
53

 K fyzickému 

útoku se častěji uchýlí muž, zatímco žena dokáže být nenápadnější a rafinovanější. I 

podle českých statistik ministerstva vnitra například z minulého roku jasně vyplývá, že 

procento pachatelů mužů jasně převažuje. Nejčastěji pak byli tito muži v postavení ex-

partnerů. Z 83 osob odsouzených v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 bylo pouze 6 

žen.
54

 V letech před tím, když ještě nebyl stalking kriminalizován, prováděl výzkumné 

šetření BKB a dle něj v letech 2007-2009 též vysoce převažovali mužští pachatelé. 

Avšak i tak se nesmí ženy-pachatelky podcenit, ačkoliv v těchto případech je nižší 

riziko fyzického násilí. Někteří autoři uvádějí i typologie obětí dle vztahu k pachateli 

(ex-partner, přítel, spolupracovník, pachatel letmo známý, neznámý pachatel.)
55

  

3.2. Pronásledování a jeho vliv na oběť 

Postavení oběti v případech nebezpečného pronásledování bylo především 

v minulých letech velice problematické. V prvotní fázi zviditelnění této problematiky se 

výzkumy zabývaly především osobou pachatele a oběti zůstávaly stranou zájmu 

veřejnosti i orgánů činných v trestním řízení. Změny v tomto pohledu nastaly až 

postupem času. Nyní můžeme tvrdit, že nebezpečné pronásledování je trestným činem, 

který vysoce a značně zasahuje do psychické integrity oběti. Faktická dlouhodobost a 

intenzita pronásledování mohou způsobit i závažné psychické následky. Po trestném 

činu, jenž spočívá v jednorázovém útoku, nastává u oběti obvykle fáze vyrovnávání se e 

situací. V případě pronásledování, dochází vzhledem k množství jednotlivých dílčích 
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1997-01-01, roč. 170, č. 1, s. 12-17. ISSN 0007-1250. DOI: 10.1192/bjp.170.1.12. Dostupné z: 
http://bjp.rcpsych.org/cgi/doi/10.1192/bjp.170.1.12 
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útoků k tomu, že vyrovnávání se s traumatem probíhá poněkud obtížněji., mluví se o 

takzvané spirále stalkingu zahrnující tři neustále se opakující fáze.
56

 První fází je vlastní 

aktivita pronásledovatele, která u oběti vzbuzuje strach. Ve druhé fázi je oběť v šoku 

z prodělaného útoku a nastává u ní postupné vzpamatování se. V poslední fázi již oběť 

očekává další útok a hladina stresu se zase zvyšuje. Vzhledem k tomu že útoků je 

několik, postupem času mizí druhá fáze a v podstatě převládají jen situace, ve kterých je 

oběť přímo pronásledována, napadána či je na ní jinak útočeno a situace ve kterých tyto 

útoky neustále očekává. Právě tímto způsobem pachatel oběť kompletně ovládá. Ta již 

prakticky není schopná prožívat svůj život bez neustálého strachu z pachatele.   

 Z tohoto důvodu jsou v těchto situacích potřeba odborníci z oborů psychologie, 

pomoc neziskových subjektů a adekvátní přístup policie, jelikož je to právě oběť, která 

určuje sama počátek pronásledování okamžikem, kdy se začíná cítit ohroženě.  Nelze 

srovnávat viktimizaci u oběti po jediném, ač například násilném útoku, a u oběti, jež je 

několik let soustavně vystavována psychickému či fyzickému teroru.  

3.3. Přístup k oběti 

V nedávné době bylo ještě poměrně problematické nahlížet na pronásledované 

osoby jako na oběti. Jejich věrohodnost bývala často zpochybňována. Přijetí nového 

trestného činu se samozřejmě neobešlo bez praktických problémů. Trestný čin těžko 

identifikovatelný v reálu, který doposud nikdy neexistoval, byl pro mnohé zasahující 

policisty problémem. Nejenže obětem nedokázali poradit co dělat a jak se bránit, ale 

také docházelo k případům, že starosti obětí prakticky ignorovali.     

 V současné době je již situace odlišná. Po vzoru zahraničních orgánů jsou i u nás 

pořádány specializované konference a školení nejen pro pracovníky policie. Bylo 

všeobecně uznáno, že je nutné doplnit informace a vzdělání o tomto trestném činu a o 

přístupu k obětem pronásledování. Na konci roku 2011 byla ministerstvem vnitra 

uspořádána konference zaměřená na zvýšení povědomí o problematice nebezpečného 

pronásledování a na zkvalitnění přístupů jednotlivých orgánů k tomuto jevu.
57
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 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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3.4. Chování oběti vůči pronásledovateli 

Dle informací získaných přímo od obětí lze jednoznačně říci, že pro oběti je 

nejdůležitější návrat jejich soukromí, znovunabytí kontroly nad jejich životem. A to 

více než samotné odsouzení pachatele.
58

 K otázce co má tedy oběť či potencionální 

oběť dělat či jak se má chovat v situacích kdy hrozí nebo je již přítomno nebezpečné 

pronásledování se vyjadřuje např. doc. Čírtková.
59

 Oběť by měla pronásledovatele 

ignorovat, nereagovat na jím vysílané podněty, nestýkat se s ním a pokud možno 

pronásledování možnými prostředky dokumentovat (schovávat si textové zprávy a e-

maily, fotografovat důkazy jako jsou poničený zámek či auto či informovat o průběhu 

pronásledování své okolí) a především vyhledat pomoc, ať už u policie nebo 

intervenčních center. Toto je samozřejmě ideální scénář ideálního chování oběti a je 

pravděpodobné a pochopitelné, že se oběti v situacích svého ohrožení takto logicky 

nechovají.         

 Problémem pronásledování je, že často začíná pomalu a plíživě a oběť toto 

chování zpočátku nepovažuje přímo za nebezpečné, mnohokrát má tendenci pachateli 

jeho chování odpouštět či jej bagatelizovat, především jedná-li se o bývalého přítele či 

manžela. Z počátku problém nebere vážně, neshromažduje důkazy ani neinformuje své 

okolí. Poté co jí chování pronásledovatele začne připadat obtěžující, může začít 

pociťovat obavy. Pomoc vyhledává často až v případech, kdy se cítí ohrožena ona nebo 

je ohroženo její okolí.         

 Je třeba vzít v úvahu, že zde je možné ohrožení i pro sekundární oběti 

z nejbližšího okolí, rodiny a především děti. Vyhledání pomoci by proto mělo být 

prioritou. Pokud oběť nechce hned vyhledat pomoc u policie, je možné, aby hledala 

pomoc v intervenčních centrech. Jejich posláním je s obětí vše probrat, pomoci jí 

s dalším rozhodováním, poradit jí jak se má chovat. Poskytnout právní i psychologickou 

radu. Právě tyto poradny a centra většinou spolupracují i s psychology a policií, tudíž je 

to jeden z nejlepších možných kroků. 

                                                        
58 Stalking victimization in the United States, National Crime Victimization Survey, Burelu of Justice 
Statistics, U.S. department of justice, 2009 , online: 
http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=458
62 
59

 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
150 s. ISBN 978-80-247-2207-8. str.89-90. 
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3.4.1. Chování oběti a jeho vliv na pachatele 

Samotné oznámení pronásledování na policii může mít na pachatele různý vliv. 

V některých případech může mít pouhá policejní intervence na pachatele podstatný vliv. 

Většina obětí uvádí, že oslovení pronásledovatele policií, nebo jeho krátkodobé 

zadržení pro ně mělo větší význam než jeho samotné odsouzení.
60

 

Oznámení stalkingu na policii tedy může být velmi efektivní. Mohou, však existovat 

případy kdy oznámení může u pronásledovatele vyvolat silné rozrušení a vztek, pocit že 

oběť narušila jejich bezvýhradnou kontrolu nad ní a z jeho strany může dojít ještě 

k výraznému zvýšení intenzity obtěžování. V takovýchto případech, kdy oznámení 

vyvolá opačnou reakci, je nutný zásah policie. I v případě, že hrozí riziko útoku ze 

strany pronásledovatele, je nutné bezpodmínečně zasáhnout. Oběť by se v takovéto 

situaci opravdu neměla dostat do kontaktu s pachatelem a měla by být dostatečně 

chráněna. Díky zavedení tohoto trestné činu má policie právě v těchto případech 

možnost zasáhnout dříve, než tomu bylo v dobách kdy anti-stalkingová legislativa 

neexistovala.  

3.5. Oběť a újma 

Psychická újma 

Postupně bylo v USA provedeno několik studií, které potvrzují, že oběti 

stalkingu mají velmi často vážné psychické potíže.
61

 Dle těchto výzkumů se u obětí 

pronásledování objevovali velmi často deprese či těžké stavy úzkosti. Několik obětí 

mělo i sebevražedné myšlenky nebo se o sebevraždu dokonce pokusilo. Holandský 

dotazníkový výzkum pro oběti pronásledování ukazuje, že oběti také vykazují 

psychopatologické symptomy. Hodnoty těchto obětí byly srovnávány s hodnotami 

psychiatrických pacientů a dle výsledků studie k nim neměly daleko.
62

 Jedním 

z výzkumů bylo také zjištěno, že více než 80 % z obětí zvýšené pocity úzkosti a třetina 

                                                        
60 Stalking victimization in the United States, National Crime Victimization Survey, Burelu of Justice 
Statistics, U.S. department of justice, 2009 , online: 
http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=458
62 
61 BOON, Julian; SHERIDAN, Lorraine. Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives 
for Prevention, Policing and Treatment. New York: John Wiley and Sons, 2002. 248 s. ISBN 0-471-49459-
3. (Studii provedli M. Pathé a P. Mullen) 
62ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
150 s. ISBN 978-80-247-2207-8 , str. 85 
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z nich splňovala diagnostické kritéria pro posttraumatickou stresovou poruchu (dále 

PSTP).
63

   

Díky množství výzkumů začala vyvstávat otázka, zda může být stalking příčinou 

vzniku PSTP. Odborníci samozřejmě zastávají kladná i záporná stanoviska. Existují 

kategorizace, dle kterých je kriteriem pro vznik PTSP mimořádné ohrožení fyzické 

integrity. Pronásledování ale v prvé řadě ohrožuje integritu psychickou. Existují však 

názory, že by se manuály měly zpřísnit, jelikož je neoddiskutovatelné, že I oběti 

pronásledování v některých případech trpí PSTP. V praxi je též tato diagnóza u daných 

obětí používána bez ohledu na teorii.
64

 K této problematice se stále vedou diskuze a 

polemiky, jasné však je, že pronásledování oběti hluboce zasahuje, přináší jim závažné 

následky v jejich psychickém i fyzickém zdraví. Vede k pocitu ohrožení i k obavám o 

vlastní bezpečí.  

Další typy újmy  

Pronásledování nepůsobí oběti pouze psychickou či fyzikou újmu. Jde zde také o 

újmu sociální, jež zahrnuje izolaci od společnosti, přátel či rodiny, neschopnost 

komunikace s okolím, strach vycházet ven, strach z neznámých lidí. Pronásledování 

může přinést i problémy spojené s prací. Zhoršení pracovního výkonu, v horším případě 

ztráta zaměstnání.          

 Mezi specifické problémy, jež jsou stalkingem způsobeny patří problémy 

finanční a to díky různým opatřením, jež oběť podniká k zajištění vlastní bezpečnosti. 

Výměny telefonů, zámků, oprava poškozených věcí, dočasné změny bydliště, apod., 

pak samozřejmě náprava škod, jež někdy způsobí samotný pachatel - opravy 

automobilů, rozbitých dveří či zámků. Tato čísla mohou dosahovat vysokých hodnot. 

Téměř v polovině případů obětí přineslo pronásledování materiální újmu.
65
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86131-76-4 
64

 
65

 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2008. 150 s. ISBN 978-80-247-2207-8.  str. 86-88 
 



 

37 
 

4. Právní aspekty nebezpečného pronásledování 

4.1. Kategorizace trestného činu nebezpečného pronásledování  

Nebezpečné pronásledování je dle nového TZ úmyslným trestným činem - 

přečinem podle §14 odst. 2 TZ, jelikož i v případě kvalifikované skutkové podstaty 

nemůže zatím trest překročit dobu 3 let odnětí svobody. Jak lze dovodit z  textu zákona 

je zde zvolen širší rozsah ohroženého předmětu. V prvé řadě jde samozřejmě o zdraví 

ale také o ohrožení majetku či rodinného soužití. 

4.2. Skutková podstata trestného činu nebezpečného 

pronásledování 

Skutková podstata trestného činu je formálním znakem trestného činu. Jde o 

právní formu vyjadřující typové znaky trestného činu uvedené v trestním zákoně.
66

  

§ 345 zákona 40/2009 Sb.
67

 zavádí trestný čin nebezpečného pronásledování v tomto 

znění. 

Nebezpečné pronásledování 

(1) Kdo jiného dlouhodobě 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. 

(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, 
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 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné: Obecná část, Zvláštní část. 1. vydání podle nové právní 
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b) se zbraní, nebo 

c) nejméně se dvěma osobami. 

Při výkladu tohoto paragrafu je nezbytné si uvědomit, že všechny skutečnosti 

musí být ve vztahu k větě první §1 - Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje…., a k větě 2 

§1 A toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví 

nebo o život a zdraví osob jemu blízkých.       

 V následujících částech mé práce se zabývám také návrhem na změnu těchto 

ustanovení. Iniciátorem změny právní úpravy je senátor Dušan Chládek.
68

 Nově je 

navrhováno, aby zde nutně nemusela být přítomna důvodná obava o život a zdraví a aby 

byl dostačující zásah do obvyklého způsobu života. V říjnu 2011 prošel jeho návrh bez 

větších problémů Senátem, avšak nejnověji ho vrátil ústavně-právní výbor 

k přepracování.  

4.3. Obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu 
nebezpečného pronásledování 

4.3.1. Subjekt  

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.“  

Subjekt je u tohoto trestného činu obecný a může jím tedy být kdokoli. Tento 

trestný čin nevyžaduje zvláštní vlastnosti pachatele. Dle obecného ustanovení v TZ tak 

může být pachatelem pouze fyzická osoba, která je v době činu o příčetná, dovršila 

patnáctý věk věku, tyto podmínky musí být splněny současně. Dále musí být osoba 

rozumově a mravně vyspělá. V případě mladistvých pachatelů se jedná o provinění.  

4.3.2. Subjektivní stránka 

Subjektivní stránka je charakteristikou vnitřního, psychického vztahu pachatele 

k protiprávnímu jednání. Jejím obligatorním znakem je zavinění, výjimečně pohnutka 
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 List 163, Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, 2011, kterým se mění zákon 
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jednání. V současné době je vyžadován úmysl, jenž musí zahrnout vůli vzbudit 

důvodnou obavu.
 69

 

4.3.3. Objekt 

Obecným objektem je zde ochrana nerušeného mezilidského soužití. Druhovým 

objektem 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.  

4.3.4. Objektivní stránka 

Objektivní stránku trestného činu charakterizuje způsob spáchání trestného činu 

a jeho následky. Obligatorními znaky jsou tedy jednání, následek a jejich vzájemná 

příčinná souvislost. Objektivní stránka trestného činu nebezpečného pronásledování 

spočívá v dlouhodobém pronásledování jiného, taxativně vypočtenými formami 

jednání, které musí být způsobilé vzbudit v jiném důvodnou obavu o život nebo zdraví 

vlastní či osob blízkých.
70

 Podle navrhované novelizace tohoto ustanovení by mohl být 

požadavek důvodné obavy o život v budoucnu změněn. 

Předmětem útoku je jednotlivec. 

4.4. Jednotlivé pojmy související s nebezpečným pronásledováním 

dle §354 

Komentář k  TrZ vysvětluje některé pojmy, jejichž výklad by mohl být 

problematický.
 71

  

4.4.1. Výhružka (ad § 354, odst. 1, písm. a) TZ 

Výhružkou se rozumí takové nedovolené jednání, které může vzbudit důvodnou 

obavu, aniž je ovšem nutné ji u poškozeného skutečně vyvolat viz usnesení Nejvyššího 

Soudu, sp. zn. 8 Tdo 254/2010: Výhrůžka musí být objektivně způsobilá důvodnou 
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obavu vzbudit, není však nutné, aby důvodná obava byla v tom, komu bylo vyhrožováno, 

skutečně vzbuzena…“  

Výhružka je zde konkretizována ublížením na zdraví nebo jinou újmou. Tou 

může být např. narušení sexuální integrity, rodinného soužití, škoda na majetku, 

poškození pověsti apod. Výhružka tedy může směřovat vůči poškozenému nebo jeho 

blízkým. Nevyžaduje se, aby ten, jemuž bylo vyhrožováno, byl přítomen. Stačí, když si 

je pachatel vědom toho že se to poškozený dozví. Klasickým případem je vyhrožování 

prostřednictvím internetu či telefonu, ale spadá sem i vyhrožování prostřednictvím třetí 

osoby viz usnesení Nejvyššího Soudu 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.“                   

4.4.2. Vyhledávání osobní blízkosti a sledování poškozeného (ad § 354, 

odst. 1, písm. b) TZ 

Pojmy osobní blízkost a sledování zahrnují vesměs různé typy slídění, čekání na 

oběť, její doprovázení ale i pozorování. Tuto podmínku je třeba vykládat v širokém 

smyslu slova. Pod tento pojem je nutno zahrnout nejrůznější formy slídění, pozorování 

a obtěžování, 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.
72

 

4.4.3. Omezení obvyklého způsobu života (ad § 354, odst. 1, písm. d) TZ 

  Tím se myslí obvyklý způsob života především v rovině zájmové, kulturní a 

osobní. Tento trestný čin velmi zasahuje do duševní integrity a osobní sféry člověka.  

Také by mohly vzniknout pochybnosti o tom co je oním zásahem do obvyklého 

způsobu života. Samozřejmě nelze globálně určit měřítko zásahu do obvyklého způsobu 

života. Rozhodujícím je zde hledisko subjektivně pociťované újmy. Nejvíce je to vidět u 

veřejně známých osobností.  Veřejně známá osoba je zajisté zvyklá na větší zásahy do 

svého soukromí, než osoba pro veřejnost neznámá. Dle JUDr. Válkové by u slavného 

                                                        
72 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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herce tedy nejspíš bylo nutné prokázat značně vyšší intenzitu obtěžování.
 73

 Dle mého 

názoru však ani tyto situace nejsou jednoznačné a vyžadují větší prozkoumání.  

4.4.4. Zneužití osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného 

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

Poměrně důležité je ustanovení, že ke zneužití osobních údajů musí dojít za 

účelem získání kontaktu. Co je osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů.
74

 

Poměrně často se však také vyskytuje situace, kdy pachatel využije osobních údajů 

oběti k tomu, aby jejím jménem něco nakoupil nebo objednal a to i v obchodním styku. 

Tím zasahuje nejen do jejího soukromého života, ale například i do podnikání. Toto 

prozatím nepatří do jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu nebezpečného 

pronásledování, i když výskyt takovéhoto jednání je poměrně častý. Motivace v těchto 

případech totiž není primárně způsobit oběti finanční újmu ani samotné obohacení 

pachatele, ale spíše zvýšení pocitu moci a kontroly nad obětí. 

4.4.5. Důvodná obava 

Komentář dále vysvětluje pojem důvodné obavy jako takové, jež je schopná 

vyvolat vyšší stupeň obav, úzkosti nebo tísnivého pocitu. Není zde nutnost, aby tento 

pocit byl skutečně vyvolán. Stačí, když je vznik této důvodné obavy reálný. Obava o 

psychické i fyzické zdraví poškozeného nebo jeho blízkých, což jemu samotnému 

působí újmu. V jednotlivých případech tedy záleží na konkrétních projevech pachatele a 

dopad na poškozeného. Je nutné k těmto hlediskům přistupovat individuálně. 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 z povahy výhrůžek, osoby pachatele a rovněž z toho, jak subjektivně pociťuje 

újmu ten, jemuž je vyhrožováno.“                          

4.4.6. Dlouhodobost (ad § 354 odst. 1 TZ)  

Důležitým požadavkem je požadavek dlouhodobosti, který v sobě zahrnuje také 

opakování činnosti. Tento požadavek je zajisté legitimní, jelikož nebezpečné 
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pronásledování není chováním jednorázovým. Pachatel podniká několikero dílčích 

útoků, které jsou často promyšlené a stupňují se. I přesto, že to není v textu zákona 

přímo zmíněno, pachatel jedná většinou systematicky a plánovaně. Je pravděpodobné, 

že jednorázový čin či krátkodobé chování, byť nežádoucí, by nenaplňovalo skutkovou 

podstatu a u osoby duševně zdravé a neúzkostné by nejspíše nevyvolalo důvodné obavy. 

Nejde tedy o nahodilé excesy v chování pachatele. Újma i společenská nebezpečnost 

zde rostou s délkou trvání, délkou stresu a strádáním oběti.    

 Dlouhodobost je prostřednictvím nauky určena jako 8 až 10 pokusů o kontakt 

(nebo jiných útoků) v období minimálně 4 týdnů.
75

 Platí zde také obecné pravidlo, že 

čím nebezpečnější je chování pachatele, tím kratší doba splňuje podmínku 

dlouhodobosti. Avšak ani v případech, kdy je požadavek dlouhodobosti přítomen, nelze 

chování automaticky označit jako nebezpečné pronásledování a je nutno přistupovat 

individuálně ke každému případu.  

4.5. Hromadný znak 

Jak jsem již naznačila, tento trestný čin je velmi specifický. Skládá se z více 

dílčích skutků a tyto skutky mohou někdy být samy o sobě trestnými činy či přestupky. 

Jde například o ničení majetku, poškozování cizí věci, pomluvu a podobné obtěžující 

útoky. Je zde tedy vzdálená podobnost s trestnými činy hromadnými.   

 U Nebezpečného pronásledování je ale možné, aby jednotlivé útoky 

neobsahovaly vždy zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu. Tyto samostatné 

útoky by často nebyly považovány za trestné (zasílání e-mailů, telefonáty, snaha o 

kontakt přes třetí osobu, doprovázení). Dohromady však tyto činy tvoří podstatu 

trestného činu nebezpečného pronásledování. Je nutné se na jednotlivé útoky podívat 

globálním měřítkem.  V kontextu těchto dílčích útoků lze však spatřovat vysokou 

společenskou škodlivost a zvýšenou nebezpečnost s ohledem na délku tohoto chování a 

jeho konkrétní podobu. 

4.6. Zařazení trestného činu nebezpečné pronásledování 

 Již před zavedením trestného činu nebezpečného pronásledování se objevila 

kritika vztahující se k zařazení tohoto ustanovení do Hlavy X. Trestné činy proti 

                                                        
75 DURDÍK, Tomáš ,Ministerstvo Vnitra ČR a Úřad Vlády ČR, poznámky z konference MV ke stalkingu, 
online: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-usporadalo-konferenci-o-stalkingu.aspx 
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pořádku ve věcech veřejných. Nebezpečné pronásledování má osobnější charakter. 

Konkrétním objektem a chráněným zájmem je fyzická a duševní integrita 

pronásledované osoby a ochrana jejího soukromí a osobní svobody. V hlavě desáté jsou 

však činy, které narušují soužití lidí a prioritní je ochrana jejich skupinových zájmů. 

Nejspíše by bylo vhodnější zařadit tento trestný čin do hlavy druhé druhého oddílu, tedy 

mezi trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství.  

Osobně se ale domnívám, že by bylo velmi nešťastné, kdyby toto zařazení, mělo vliv na 

uplatňování zákona v případech nebezpečného pronásledování.  

4.7. Vztah k jiným ustanovením v TZ 

Samozřejmě je zde možný výskyt jednočinného souběhu s jinými trestnými činy, 

kromě trestného činu nebezpečného vyhrožování dle § 353 TZ, k němuž je toto 

ustanovení speciální.         

 Souběhem je myšlen případ, kdy pachatel spáchal dva nebo více trestných činů 

dříve, než byl pro některý z nich odsouzen, tj. než byl za takový čin vyhlášen odsuzující 

rozsudek soudem prvého stupně, nebo dříve, než byl obviněnému doručen trestní 

příkaz.“
76

          

 K tomu charakteristika tohoto trestného činu přímo směřuje. Je zde množství 

doprovodného chování, jež nelze zařadit pod skutkovou podstatu nebezpečného 

pronásledování, avšak toto chování splňuje kvalifikaci pro jiný trestný čin.   

 Pachatele trestného činu Nebezpečného pronásledování lze postihnut i za útoky, 

jež byly spáchány před účinností nového Trestního zákoníku tedy do 31. 12. 2009.

 Jestliže naplňovaly zákonné znaky některé skutkové podstaty trestného činu 

uvedeného ve zvláštní části TZ, který byl normou účinnou v době jejich spáchání. 

Jednočinný souběh je tedy možný s těmito 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. 

 

                                                        
76 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.  
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5. Návrh novelizace § 353 TZ 

Jak jsem již několikrát zmiňovala v předchozích kapitolách je připravována 

novelizace tohoto ustanovení, jež si klade za cíl celkem podstatně změnit skutkovou 

podstatu tohoto trestného činu.        

 V prvé řadě se návrh zabývá úpravou kvalifikace trestného činu nebezpečného 

pronásledování. Podmínka vzbuzení důvodné obavy o život nebo zdraví oběti či osoby 

blízké by již podle návrhu neměla být dále vyžadována.      

 Dále navrhuje rozšířit okruh chování, jež lze považovat za nebezpečné 

pronásledování. Je zde navíc objednávání zboží a služeb za použití osobních údajů 

oběti. Dále je pak do okruhu chování zahrnuto vytrvalé poškozování jména oběti či 

jména společnosti nebo instituce, za kterou oběť jedná, nebo jejímž je členem. Poslední 

z podstatných změn, je zvýšení maximální hranice trestu odnětí svobody v základní 

skutkové podstatě a to na dvojnásobek, tedy na dva roky.     

 Tento návrh byl však napoprvé vrácen ústavně právním výborem k přepracování 

a jeho další budoucnost bude známá zřejmě až po odevzdání mé práce. Výbor 

nesouhlasil se zavedením ustanovení o zneužití osobních údajů pronásledovaného, za 

nějž pachatel objednává zboží či služby. Jako důvod uvedl, že toto jednání je již 

obsaženo v  §181 TZ jako přečin poškození cizích práv a uvedl jako nadbytečné, aby 

takto podobné ustanovení bylo v TZ obsaženo dvakrát. Domnívám se ale, že 

problémem může být naprosto odlišná motivace pachatele. V případě § 181 TZ jde o 

motivaci majetkovou, kdy pachatel zneužije údaje jiné osoby a objednává zboží a 

služby a získává tím pro sebe nezákonně majetkový prospěch. Pronásledovatel však toto 

nedělá za účelem zisku, ale za účelem poškození a zdeptání oběti.   

 Dále výbor zamítl rozšíření na situace, kdy pachatel poškozuje jméno 

společnosti nebo instituce, jako nepřípustné rozšíření na ochranu právnických osob, 

které nesouvisí s tímto přečinem. V případě vypuštění důvodné obavy o život a zdraví 

jako podmínky trestnosti se výboru nelíbila argumentace k této změně v návrhu.   

 Otázku zvýšení hranice maximální trestní sazby prozatím výbor neřešil se 

sdělením, že v budoucnu budou tuto otázku více projednávat.
77
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 Stenozáznam z jednání senátu : 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4749&D=29.02.2012 
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 Na konci března 2012 ústavně právní výbor opětovně doporučil zamítnutí tohoto 

návrhu.
78

 Ráda bych upozornila, že situace týkající se tohoto návrhu se v době 

odevzdání mé diplomové práce mění každým den a jeho následující projednávání v 

senátu je naplánováno na další měsíce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
78 163/3 USNESENÍ Ústavně-právního výboru č. 178 ze dne 28. března 2012  
 Online: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/63990/54038 

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/63990/54038
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6. Nástroje ochrany a vztah k jednotlivým právním 

předpisům 

Téměř vždy je nutné upravit vztahy mezi obětí a poškozeným i v průběhu po 

podání trestního oznámení. Samozřejmě, že efektivita a účinnost jednotlivých nástrojů 

ochrany opatření může být z hlediska ke vztahu k oběti značně odlišná. Největší 

efektivitu mají v těchto případech opatření, která zamezují pronásledovatelovu kontaktu 

s obětí a tím pádem ukončí veškeré pronásledování. V některých případech pachatelům 

stačí první kontakt s policií, aby své chování ukončili, jiní pokračují i po propuštění 

z vězení. Jednoznačně nelze určit nejefektivnější řešení. Prioritou je však zastavit 

nebezpečné pronásledování. 

6.1. Prostředky ochrany dle OSŘ 

OSŘ poskytuje možnost ochrany pronásledovaným osobám díky institutu 

předběžných opatření, která jsou upravena v § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ a dále § 76b 

OSŘ. Předběžnými opatřeními jsou dočasně řešeny poměry mezi účastníky. 

V případech nebezpečného pronásledování se především jedná o zabránění pokračování 

tohoto pronásledování a o zamezení pronásledovatelova kontaktu s obětí. V případě, že 

pronásledovatel uložené předběžné opatření poruší, je možné ho stíhat za trestný čin 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. Všeobecné ustanovení 

o nařízení předběžných opatření se nalézá v §74 OSŘ. 

§ 74 

(1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, 

aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního 

rozhodnutí byl ohrožen. 

Předběžné opatření dle § 76b OSŘ. 

Jak jsem již zmínila, problém pronásledování a především pronásledování ex-

partnerem může být vázán na předchozí domácí násilí a v některých případech ho lze 

brát jako jeho specifické pokračování. Pronásledovatel s osobou nežije ve společném 

obydlí, ale dále ji terorizuje.          

 Zákonem 135/2006 Sb. byla do občanského soudního řádu zavedena právní 

úprava § 76b, a to právě vzhledem k problematice domácího násilí. Místně příslušný byl 
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okresní soud, který byl místně příslušný pro obvod (okres) navrhovatele. Toto chránilo 

především osoby ohrožené domácím násilím. Zákonem 218/2009 Sb. byla poté 

provedena novelizace, která se sice pravidel dřívější právní úpravy výrazně nedotkla, 

ale k určitým úpravám došlo. Zákon si kladl za cíl odstranit především interpretační 

potíže. Dikce §76b odst. 1 je změněna tak, že je možné uložit účastníku, proti kterému 

návrh směřuje, zejména aby se zdržel setkávání s navrhovatelem (písm. c.), nebo se 

zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem. (písm. 

d.) a to pokud je vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda či lidská důstojnost 

navrhovatele.
79

          

 Výčet opatření po novele je tedy demonstrativní a je možné se domáhat i jiných 

opatření. Novela pak především změnila příslušnost soudů. Nyní je příslušný okresní 

soud, v jehož obvodu je nebo byl dům, byt, místnost nebo jiný prostor společně 

obývaný s navrhovatelem.
80

 Tím samozřejmě vyvstala otázka, zda může návrh na 

předběžné opatření podle § 76b OSŘ podat pronásledovaná osoba, jež nemá s 

pronásledovatelem společné bydliště, což je případ většiny pronásledovaných. I když 

jsou to např. bývalí partneři, nemuseli mít společné obydlí.
81

   

 Vzhledem k důvodové zprávě k zákonu č. 218/2009 Sb., kde si zákon klade za 

cíl především chránit osoby ohrožené domácím násilím, se jeví jako lepší volba volit 

v případech pronásledování předběžná opatření podle 76 odst. 1 písm. f. i když 

ustanovení § 74b/c, d může být v jistých případech aplikováno také.   

 Dále tento paragraf upravuje pravomoc soudu, udělit účastníkovi, proti kterému 

návrh směřuje výjimky z plnění povinností z předběžného opatření jemu uloženého a 
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 § 76b  odst. 1 OSŘ Je-li jednáním účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen 
život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele, předseda senátu předběžným opatřením 
uloží účastníku, proti kterému návrh směřuje, zejména aby 
a) opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do 
něj nevstupoval, 
b) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam, 
c) se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo 
d) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem. 
80 §74 odst. 5  OSŘ K rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle § 76b je příslušný okresní soud, v 
jehož obvodu je nebo byl dům, byt, místnost nebo jiný prostor společně obývaný s navrhovatelem (dále 
jen „společné obydlí“). 
81

 ČEUHELOVÁ, Kateřina. Právní nástroje ochrany před neoprávněným sledováním a obtěžováním. 
Právní rozhledy. 2010, 18. ročník, 15, s. 557-560. 
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trvání tohoto předběžného opatření, což je jeden měsíc od jeho vykonatelnosti.
82

 Jsou 

zde zváženy i situace, kdy tomuto opatření předcházelo vykázání podle zvláštního  

právního předpisu.
83

  Pokud by bylo před uplynutím této lhůty zahájeno řízení ve věci 

samé, lze na návrh rozhodnout o prodloužení doby trvání tohoto předběžného opatření. 

Při rozhodování o tomto návrhu je nutné vzít v úvahu rozhodné skutečnosti 

odůvodňující toto prodloužení, majetkové poměry zúčastněných a vztahy ke 

společnému obydlí. Pokud toto nebude navrhovatelem prokázáno, může soud prodloužit 

dobu trvání předběžného opatření jen ze zvláštních a závažných důvodů. Předběžné 

opatření poté zanikne nejpozději uplynutím 1 roku jeho nařízení.
84

    

 Postup podle § 76b je tedy efektivnější v tom, že je rychlejší. Předseda senátu o 

něm rozhoduje do 48 hodin a nemusí se zde skládat žádná jistina.
85

 Toto řešení je, ale 

časově velmi omezené trvá jen jeden měsíc a následně musí Navrhovatel podávat návrh 

na prodloužení doby trvání předběžného opatření.
86

 Návrh na zahájení řízení o vydání 

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

 

Předběžní opatření dle § 76 OSŘ 

Vzhledem k požadavku společného obydlí se v praxi vyskytují případy, kdy 

navrhovatel podá návrh na nařízení předběžného opatření dle § 76 OSŘ. V případech 

pronásledování především § 76/1 e a f.  

 

§ 76 

(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby 

a) platil výživné v nezbytné míře; 

b) odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud; 

c) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a 

navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; 

d) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; 

                                                        
82 §76b odst. 2 OSŘ 
83 §76b odst. 3 OSŘ 
84

 §76b odst. 4 OSŘ 
85

 §76 odst. 2 OSŘ předseda senátu rozhoduje o návrhu podle § 76b až do 48 hodin poté, co byl podán a 
o návrhu na jiné předběžné opatření až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. 
86 76b odst. 4 OSŘ 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast2h2.aspx#par75b#par75b
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e) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; 

f) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 

 

Předběžné opatření je podle § 76 vyhovující především díky místní příslušnosti 

soudů, která není omezena na místo společného bydliště. Tudíž je vice přístupné pro 

případy pronásledování. Je zde však nutné složení jistoty ve výši 10.000,- Kč v den 

podání návrhu. Tato jistota slouží k zajištění náhrady nebo jiné újmy, která by vznikla 

předběžným opatřením.
87

 Pokud není složen doplatek jistoty ve stanovené době, 

předběžné opatření předseda senátu zruší.
88

 Návrhy jsou podávány u krajských soudů, 

jako u soudů věcně příslušných.
89

 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. 
90

 …předseda senátu rozhoduje o návrhu podle § 76b až do 48 hodin poté, co byl 

podán a o návrhu na jiné předběžné opatření až do uplynutí 7 dnů poté, co byl 

podán…… 

Není zde omezení jeho trvání jeden 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.
91

 Není tedy nutné, aby Navrhovatel musel podat návrh 

na prodloužení doby trvání tohoto opatření. 

Trvání tohoto opatření se řídí § 77 OSŘ. Předběžné opatření zanikne, pokud 

nebyl navrhovatelem podán ve lhůtě návrh na zahájení řízení nebo návrhu ve věci samé 

nebylo vyhověno. Pokud návrhu vyhověno bylo, opatření zaniká uplynutím 15 dní od 

vykonatelnosti rozhodnutí o věci nebo uplynutím doby, po kterou mělo trvat. Předběžné 

opatření předseda senátu zruší, jestliže pominuly důvody jeho nařízení a také tehdy 

nebyl- li navrhovatelem ve stanovené lhůtě složen doplatek jistoty.   

 Lze tedy shrnout, že osoby, kterých se týká nebezpečné pronásledování, a 

nemají s pronásledovatelem společné bydliště, mohou lépe dosáhnout ochrany skrz § 

76. Pro osoby postižené domácím násilím, či pronásledováním v případě že sdílejí 

                                                        
87 § 75b odst. 1 OSŘ.   
88 § 77 odst.2 OSŘ 
89

 § 9 odst. 2 písm. a  OSŘ.   
90

 § 76 odst. 2 OSŘ  
91 § 76b odst. 3 OSŘ.  
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s pachatelem obydlí je více vyhovující předběžné opatření dle § 76b. Je ale pravdou, že 

i osoby pronásledované ex partnerem (avšak bez společného obydlí) většinou situaci 

musí řešit rychle, tudíž podávají návrh na předběžné opatření podle §76b, především 

kvůli lhůtě 48 hodin a bez nutnosti složit jistinu. Pokud chtějí řešit situaci dále a ne jen 

prozatímně, mohou využít možnost podat návrh ve věci ochrany osobnosti dle §11 a 

násl. OZ.          

 Samozřejmě, i když je toto řešení poměrně flexibilní a osoby dotčené 

pronásledováním mají možnost tato opatření využít, bylo by zavedení předběžných 

opatření v trestním řízení značným ulehčením nejen pro ně, ale i pro oběti jiných TČ. 

6.2. Žaloba na ochranu osobnosti dle §13 OZ  

Tato žaloba přichází v úvahu v případě, dochází li k neoprávněnému zásahu do 

práva na ochranu osobnosti a je li tento zásah způsobilý porušit nebo ohrozit všeobecné 

osobnostní právo na ochranu osobnosti. Je možné, aby oběť podala žalobu na ochranu 

osobnosti, jelikož útokem jsou zasažena její všeobecná osobnostní práva (právo na 

tělesnou integritu, na osobní svobodu, na soukromí, popř. právo k podobizně, právo na 

občanskou čest a důstojnost). 

§11 

„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.“  

 

Jde zde o příkladný výčet, tudíž ani další práva sloužící k rozvoji osobnosti 

nejsou z ochrany vyloučena. Jde například o právo na zachování listovního tajemství, 

lékařského tajemství či právo na osobní svobodu.
92

 Obecné prostředky ochrany 

fyzických lze nalézt v § 16  OZ. 

 

§ 16 

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

za ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti za škodu. 

                                                        
92 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.  
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V § 13 OZ jsou poté stanoveny specifické prostředky ochrany. Je zde možnost 

domáhat se zejména upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti. 

V tomto případě bude mít žalobní návrh podobu návrhu negatorního (zdržovacího), kdy 

se žalobce bude domáhat, aby rušitel upustil od dalších neoprávněných zásahů do jeho 

práv a aby se napříště zdržel těchto zásahů.      

 V případech pronásledování to může znamenat, aby žalovaný přestal se 

zveřejňováním hanlivých textů o žalobci, jeho fotografií apod.    

 Žalobce se též může domáhat odstranění následků těchto zásahů a podat návrh 

odstraňovací (reparační), směřující k uvedení poměrů do původního stavu (restitutio in 

integrum) nebo ke zjednání nápravy jinak – může jít například o zničení již pořízených 

fotografií.          

 Soud také zpravidla žalobci přizná přiměřené zadostiučinění.
 93

 Pokud by byla 

důstojnost nebo vážnost fyzické osoby ve společnosti snížena ve značné míře, má tato 

osoba nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
94

 V případě stalkingu se morální 

satisfakce jeví jako zjevně nedostačující a soud by měl k této náhradě přistoupit.   

 Výše této náhrady bude určena soudem s přihlédnutím k závažnosti újmy a 

k okolnostem jejího vzniku.
95

 

6.3. Přestupkový zákon 

Před účinností nového TZ, tedy před rokem 2010 bylo možné chování podobné 

pronásledování řešit také v rámci přestupkového řízení. 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.   

  Samozřejmě lze tento postup použít i v současnosti, pokud chování 

pronásledovatele není natolik závažné a ani v současnosti nenaplňuje skutkovou 

podstatu nebezpečného pronásledování především z hlediska intenzity.  

 Přestupkový zákon 200/1990 upravuje přestupky proti občanskému soužití v 

§49. 

 

                                                        
93

 §13 odst. 1 OZ 
94 §13 odst. 2 OZ 
95 §13 odst. 3 OZ 
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§ 49 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, 

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický 

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

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

stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, 

pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský 

nebo rodinný. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za 

přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20 000 Kč
96

 

 

Je důležité upozornit na to, že pokud bude na situaci aplikován přestupkový 

zákon, ze zásady ne bis in idem implicitně vyplývá nepřípustnost dalšího trestního 

stíhání, jelikož nelze být souzen či trestán dvakrát za týč čin.
97

 Z tohoto důvodu by se 

mělo prvotně zvážit, zda není možné a efektivnější podat na pachatele trestní oznámení. 

6.4. Zákon o policii 

Policie hraje v případech pronásledování nezastupitelnou úlohu.  K ochraně 

pronásledované osoby přispívají i povinnosti a pravomoci policie, jež vyplývají ze 

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

§ 26 odst. 1 

„(1) Policista je oprávněn zajistit osobu, která  

                                                        
96

 Před novelizací byla maximální pokuta pouze 5000,- Kč. 
 
97 NS 11 TDO 738/2003 
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 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, 

 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.“  

 

Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby 

§ 35 odst. 1 PolZ   

„(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.“         

 

Obecné podmínky použití donucovacího prostředku 

§ 53 odst. 1 PolZ  

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

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

 

Jak jsem již zmínila, každý případ pronásledování je jedinečný. Doc. Čírtková 

uvádí mezi body, na které se má policie zaměřit především individuální přístup, 

interdisciplinární spolupráci policie s jinými zařízeními, nejčastěji s intervenčními 

centry a odborníky z oblasti psychologie a také podporu specialistů- především co se 
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týká předchozího domácího násilí. 
98

       

 Pro policii by mělo být pravidlem informovat oběť o možnosti využít pomoc 

Intervenčního Centra. Policie by také měla poradit oběti jak se dále chovat ve vztahu 

k pachateli, respektive jak s ním omezit komunikaci na minimum a v individuálních 

případech zvážit možnosti ochrany oběti. Pozitivní je, že agenda specializovaných 

policejních týmů domácího násilí, se začíná rozrůstat i o problematiku stalkingu.  

6.5. Trestní řád ve vztahu k nebezpečnému pronásledování 

Přítomnost souhlasu poškozeného 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen TŘ) zařadil trestný čin nebezpečného pronásledování 

mezi trestné činy uvedené v § 163. V případě, že je pachatelem osoba, vůči které má 

poškozený jako svědek právo odepřít výpověď podle §100 /2 TŔ lze tyto trestné činy 

stíhat jen se souhlasem poškozeného. 

 

§ 100 Právo odepřít výpověď 

(1)Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho 

sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; jestliže je obviněných více a 

svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran 

jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi 

týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru. 

(2) Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí 

trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, 

osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru 

rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní. 

(3) Odepřít výpověď jako svědek nemůže však ten, kdo má stran trestného činu, jehož se 

svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního zákona. 

 

Vzhledem k tomu, že především případy nebezpečného pronásledování ex 

partnerem (ač například legitimně stale ještě manželem) jsou velmi časté a je třeba brát 

                                                        
98

 Čírtková L.,  Aktuální otázky stalking z pohldu teorie a praxe 2011, Ministerstvo Vnitra ČR a Úřad Vlády 
ČR, poznámky z konference MV ke stalkingu, online: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-
usporadalo-konferenci-o-stalkingu.aspx 
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toto ustanovení v úvahu. Domnívám se ale, že k situacím kdy oběti své oznámení 

stahují, dochází spíše v případech domácího násilí nebo ex-partnerského stalkingu, kdy 

stale ještě obývají s pachatelem bydliště. V případech ostatního pronásledování je už 

častější že oběť se vymanila z vlivu pachatele, nebydlí s ním a nemá tedy takový strach 

oznámení podat. 

 

Vazba 

§ 68 

(1) Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání. Rozhodnutí o 

vazbě musí být odůvodněno též skutkovými okolnostmi. O vzetí do vazby rozhoduje soud 

a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. 

(2) Vzít do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který 

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro 

trestný čin spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 

horní hranice nepřevyšuje tři léta. 

(3) Omezení uvedená v odstavci 2 se neužijí, jestliže obviněný 

a) uprchl nebo se skrýval, 

b) opakovaně se nedostavil na předvolání a nepodařilo se jej předvést ani jinak zajistit 

jeho účast při úkonu trestního řízení, 

c) je neznámé totožnosti a dostupnými prostředky se ji nepodařilo zjistit, 

d) již působil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností 

závažných pro trestní stíhání, nebo 

e) pokračoval v trestné činnosti, pro niž je stíhán.      

 

V jistých případech by mohl oběť ochránit institut vazby. Problematické je to, že 

tento trestný čin není v základní skutkové podstatě vazebně stíhatelný. Jak lze vyvodit 

z tohoto ustanovení, vzetí pronásledovatele do vazby by připadalo v úvahu především 

v případech § 68/3 d, e.          

 Ohledně problematiky vazby bylo již několikrát rozhodnuto Ústavním soudem. 

V roce 2007 ÚS rozhodl, že i když je obviněný stíhán pro trestný čin, u kterého horní 

hranice trestní sazby nepřevyšuje dva roky a nejsou tak splněny podmínky uvedené v    

§ 68 odst. 2 trestního řádu, lze v některých případech na obviněného vazbu uvalit.      
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Zde se jednalo o případ, kdy měla poškozená obavu o svůj život i o život svého 

manžela, vzhledem k četným výhružkám od pachatele a jeho kriminální minulosti.
99

 

V jednom z dalších případů soud zdůraznil potřebu proporcionality a uvedl, že 

vazba byla v tomto případě oprávněná, vzhledem ke kriminální minulosti pachatele a 

vzhledem ke spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

podle § 197a odst. 1 TZ., kterého se měl dopustit ve lhůtě podmíněného odsouzení za 

stejnou trestnou činnost.
100

 

Vazba ale není klasickým a standardním prostředkem trestního práva na ochranu 

poškozených. Může být nařízena jen fakultativně a v závažných případech. Několikrát 

se již stalo, že soud nenalezl v případech pronásledování žádné vazební důvody. 

Pronásledovatel byl následně stíhán na svobodě a nadále obtěžoval poškozeného i jeho 

rodinu.
 101

 

Odborníci se shodují na tom, že v trestním řádu tedy velice chybí institut 

předběžných opatření, jež by se samozřejmě aplikoval i na oběti jiných trestných činů. 

Ta by prozatímně upravovala vztahy mezi pronásledovatelem a poškozeným. 

6.6. Vládní návrh zákona o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)  

15. 2. 2012 schválila vláda ČR tento návrh zákona,
 
jež přináší řadu změn a 

novinek nejen pro oběti trestných činů.
102

 Je to první norma tohoto typu v ČR. Lze říci, 

že návrh se zabývá třem základními oblastmi. Tou první jsou oběti trestných činů. 

Návrh zavádí definici pojmu oběť 

 (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo 

na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 

trestným činem obohatil.  

                                                        
99 Nález Ústavního soudu IV.ÚS 1770/07 ze dne 01.11.2007 K interpretaci a aplikaci důvodu vazby podle 
§ 68 odst. 3 písm. e) trestního řádu 
100 Nález Ústavního soudu II.ÚS 96/09 ze dne 17.07.2009  K výkladu pokračování v trestné činnosti dle § 
68 odst. 3 písm. e) trestního řádu 
101

  VISINGER, Radek. Jak postihovat Stalking? : Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní 
revue. 2009, 11 Online:http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_6587/jak-postihovat-stalking-zamysleni-
nad-novou-pravni-upravou.aspx 

102
 Vládní návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů), knihovna připravované legislativy: http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf 

http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_6587/jak-postihovat-stalking-zamysleni-nad-novou-pravni-upravou.aspx
http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_6587/jak-postihovat-stalking-zamysleni-nad-novou-pravni-upravou.aspx
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
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 Zavádí se zde také institut zvlášť zranitelné oběti, do níž by šlo zařadit i oběti 

nebezpečného pronásledování. Zatímco práva poškozeného jsou v zásadě uspokojivě 

řešena, komplexní úprava práv obětí jako subjektu zvláštní péče absentuje.  

 Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že pojem oběti a poškozeného se liší 

v těchto směrech.
103

 Poškozený je stranou trestního řízení s procesními právy a 

povinnostmi; oběť je subjektem zvláštní péče poskytované státem; poškozeným může 

být osoba právnická i osoba fyzická; obětí je jen osoba fyzická, neboť právnická osoba 

nemůže jako právní fikce pociťovat újmu, újma materiální jí sice vzniknout může, 

právnická osoba však není nositelem citů. Další část tohoto návrhu se týká především 

zvýšení poskytování odborné pomoci a také větší podpora neziskovému sektoru, 

především občanským sdružením. Dále je zde objasněn systém financování 

akreditovaných pracovišť, jejich podpora a pomoc a spolupráce s policií. 

 Součástí tohoto návrhu je i novelizace trestního řádu ve vztahu k předběžným 

opatřením. V části první hlavě čtvrté by se za oddíl sedmý vložil nový oddíl osmý, 

týkající se předběžných opatření v trestním řízení. Jak jsem již mnohokrát zmínila 

nejdůležitější pro bezpečnost oběti je zamezení jejího kontaktu s pachatelem a tato 

opatření by zajisté vysoce přispěla k ochraně obětí nejen nebezpečného pronásledování. 

Uložení předběžných opatření by bylo upraveno v § 88b. 

§ 88b 

 (1) Předběžné opatření lze uložit pouze obviněnému.  

 (2) Předběžné opatření smí být uloženo jen tehdy, jestliže je dán některý 

z důvodů vazby (§ 67) a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který 

bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán a má všechny znaky trestného činu, jsou 

zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu 

obviněného a na povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době 

rozhodování účelu předběžného opatření dosáhnout jiným opatřením, přičemž uložení 

předběžného opatření si vyžaduje ochrana oprávněných zájmů poškozeného, který je 

                                                        
103

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o  obětech trestných činů a o změně některých 
zákonůzákon o obětech trestných činů) http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8KMJPPBK 

 

 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8KMJPPBK
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fyzickou osobou, zejména jeho života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti, nebo 

zájmů osob mu blízkých, nebo ochrana zájmů společnosti. 

6.6.1. Druhy předběžných opatření dle vládního návrhu zákona 

 Druhy Předběžných opatření  by byly upraveny v novém §88. V následujícím 

výčtu uvádím některé druhy předběžných opatření, které by mohly značně zasáhnout do 

problematiky nebezpečného pronásledování. Čísla paragrafů zde uvedených by byla 

čísla těchto paragrafů po novelizaci trestního řádu. 

Zákaz styku s určitými osobami (§ 88d) 

 (1) Zákaz styku s určitými osobami spočívá v nepřípustnosti jakéhokoli 

kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo jiných osob, 

zejména svědků, a to i  prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jiných 

obdobných prostředků. 

Zavedení takovéhoto opatření by bylo v případech nebezpečného pronásledování 

vysoce efektivní. Je to způsob jak zabránit pachateli v dalším kontaktu s obětí a jejím 

okolím. Velice důležité je zde to, že zákaz se vztahuje i na síť elektronické komunikace 

a jiné obdobné prostředky. Zabránění kontaktu přes mail či textové zprávy pachatele od 

oběti naprosto odřízne. Může to být naprosto klíčové, např. pro kyberstalkera, který své 

obtěžování provádí výhradně přes prostředky elektronické komunikace.    

 Samozřejmě že ze specifických důležitých důvodů se setkání povolit může, ale 

vždy za přítomnosti orgánů činných v trestním řízení nebo za přítomnosti probačního 

úředníka. Za tyto situace považuji především ty, kdy je pachatelem ex partner (což je 

vice jak v polovině případů) a oběť s pachatelem mají např. společné děti, či majetek. 

V návrhu je však uvedeno, že pokud během tohoto setkání vyvolá obviněný 

v poškozeném důvodnou obavu, setkání se neprodleně ukončí. Toto opatření považuji 

z hlediska pronásledování za nejdůležitější. Pokud by pachatel tento zákaz porušil, je 

jasné, že je zde hrozící nebezpečí, že ani přes zákonný zákaz není schopen vydržet své 

puzení a tím pádem je pro oběť nebezpečný.  
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Zákaz vstupu do obydlí§ 88e 

(1) Zákaz vstupu do obydlí spočívá v nepřípustnosti vstupu obviněného do společného 

obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního okolí, a v nepřípustnosti 

zdržovat se v takovém obydlí. 

Další předběžné opatření, jež se může vztahovat na případy Nebezpečného 

pronásledování je PO zákazu vstupu do společného obydlí a zdržovat se v něm. I když 

jeho užití by spíše vyhovovalo situacím domácího násilí, je možné, že stalkerem je např. 

bývalý partner, který se již nějakou dobu zdržuje jinde, ale je nahlášen stále ve stejném 

bydlišti jako oběť. Musí mu tedy být zamezen přístup do jejich společného bydliště. 

Specifikace tohoto PO je rozšířena dále. Hovoří i o bezprostředním okolí bydliště. Do 

tohoto tedy spadá různé postávání před bytem či domem oběti.     

 Podstatou je, že tímto opatřením se zamezí pachateli pobývat na těchto místech i 

v nepřítomnosti oběti (pokud bychom mu zamezili pouze ve styku s obětí, k bydlišti by 

klidně mohl, pokud by tam oběť nebyla zrovna v daný okamžik přítomna). V tomto 

paragrafu je upravena i problematika, bylo li použito vykázání dle jiného právního 

předpisu.
104

 

 

Zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě § 88g 

(1) Rozhodnutí o zákazu zdržovat se na konkrétně vymezeném místě musí vedle 

obecných náležitostí (§ 134 odst. 1, 2) obsahovat přesné vymezení konkrétního místa, 

ve kterém se obviněný nesmí zdržovat; ustanovení § 88e odst. 2 se použije přiměřeně. 

(2) Z důležitých důvodů lze obviněnému povolit, aby se po stanovenou dobu zdržoval 

na místě, na které se vztahuje zákaz uvedený v odstavci 1. 

Toto rozhodnutí musí obsahovat konkrétní vymezení místa. Může to být 

například místo kde oběť, (nikoli pachatel) pracuje, či kde se denně oběť pohybuje a 

pachatel nemá žádný důvod se na tomto místě vyskytovat. Nejde o veřejné místo, ale 

například o kancelář oběti.  

 

                                                        
104

 Bylo-li proti obviněnému použito vykázání podle jiného právního předpisu, v rozhodnutí o vyslovení 
zákazu vstupu do obydlí se uvede, že zákaz vstupu do obydlí počíná až prvním dnem následujícím po 
skončení výkonu vykázání podle jiného právního předpisu. Důvody pro vyslovení zákazu vstupu do obydlí 
se jinak oproti vykázání podle jiného právního předpisu posuzují samostatně 
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Zákaz vycestování do zahraničí§ 88h 

(1) Zákaz vycestovat do zahraničí spočívá ve vyslovení nepřípustnosti vycestovat 

za hranice České republiky.  

(2) Na postup při uložení zákazu vycestování do zahraničí se ustanovení 

§ 77a odst. 1 až 3, 5 a 6 užijí přiměřeně.  

  Toto opatření má samozřejmě význam pro to, aby pachatel nezmizel do ciziny 

v případech, že je obava z jeho uprchnutí. 

Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti § 88l 

(1) Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti se vysloví, souvisí-li výkon činnosti, 

ke které je třeba zvláštního oprávnění, povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní 

předpis, s trestnou činností obviněného, a současně je dána obava, že dalším výkonem 

této činnosti hrozí opakování nebo pokračování v trestné činnosti, z dokonání trestného 

činu, o který se obviněný pokusil, nebo spáchání trestného činu, který připravoval nebo 

kterým hrozil.  

(2) Z důležitých důvodů lze výkon konkrétně vymezené činnosti na omezenou dobu 

povolit. 

Touto činností může být jakákoli jiná činnost konkrétně vymezená. Může jít 

například o zákaz vylepování plakátů o oběti, zveřejňování jejích fotek a další možnosti.  

6.6.2. Rozhodování o předběžných opatřeních podle vládního návrhu 

zákona  

Rozhodnutí o předběžném opatření musí být odůvodněno i skutkovými 

okolnostmi. Dle navrhované zákonné úpravy by o těchto opatřeních rozhodoval 

předseda senátu a státní zástupce nebo na návrh státního zástupce soudce. V případech 

zákazu styku s dítětem by byl přítomen i Orgán sociálně právní ochrany dětí. Zároveň 

se také přihlédne k opatřením, jež byla udělena dle jiného zákonného předpisu. Bylo by 

možné uložit více druhů opatření současně či je v průběhu jejich výkonu měnit. Proti 

rozhodnutí by byla přípustná stížnost bez odkladného účinku. 
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6.6.3. Trvání předběžných opatření podle vládního návrhu zákona 

 Předběžná opatření by trvala, dokud by to vyžadoval jejich účel a dokud by 

trval důvod vazby. Maximálně však do uplynutí nejvyšší přípustné celkové doby vazby 

v trestním řízení.  Pokud by se ukázalo, že výkon opatření je nemožný nebo ho nelze 

spravedlivě požadovat, bylo by možné nařídit opatření jiné nebo by bylo rozhodnuto o 

jeho zrušení. Obviněný by měl kdykoli právo požádat o jeho zrušení. Pokud by byla 

žádost zamítnuta, mohl by jiobviněný bez uvedení nových důvodů opakovat až po 

uplynutí tří měsíců od právní moci rozhodnutí.   

6.6.4. Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření podle 

vládního návrhu zákona 

V případě neplnění opatření, by byly vyvozeny důsledky. Šlo by o uložení 

pořádkové pokuty nebo o uložení jiného druhu předběžného opatření. Případy, kdy 

obviněný neplní opatření, by měly být jasným signálem pro orgány činné v trestním 

řízení, že tato osoba může být nebezpečná a bylo by možné uvažovat o vzetí do vazby. 

Tento vládní návrh zákona by tedy přinesl podstatné změny týkající se trestního 

řízení a dle mého názoru by pozitivně ovlivnil postavení oběti a efektivně zabránil 

upravení prozatímních poměrů mezi ní a pronásledovatelem. 
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7. Tresty   

Trest představuje trestněprávní následek trestného činu. Aplikace trestů by měla 

odpovídat účelu trestu (ochrana společnosti, individuální represe, individuální a 

generální prevence) byť tento účel není v zákoně výslovně vyjádřen.
105

    

 Pro naplnění účelu trestu mají význam obecná kriteria pro ukládání trestů a 

povaha a závažnost spáchaného trestného činu pro společnost. Přihlíží se také 

k polehčujícím či přitěžujícím okolnostem dle §41 a §42 TŘ. Podstatná je též možnost 

nápravy pachatele a osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry pachatele.
106

   

 Vzhledem ke specifičnosti trestného činu Nebezpečného pronásledování nejsou 

některé tresty tolik efektivní a nesplňují základní účel, což je nejen pachatele patřičně 

potrestat ale hlavně zabránit dalšímu pachatelovu jednání a jeho kontaktu a pokusům o 

komunikaci s obětí.          

 Z trestů uvedených v příslušném ustanovení zvláštní části je možno uložit v 

konkrétním případě více trestů vedle sebe. V obecném výčtu trestů v § 52 TZ jsou 

uvedeny další druhy trestů, které lze uložit. Zákon však vylučuje udělit některé 

kombinace trestů společně. Trest domácího vězení nelze uložit vedle trestu odnětí 

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

svobody, peněžitý trest vedle trestu propadnutí majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění 

(§ 53 odst. 1).
107

         

 V současné době je možné udělit za trestný čin nebezpečného pronásledování 

trest odnětí svobody v délce až jednoho roku v základní skutkové podstatě nebo zákaz 

činnosti a v kvalifikované skutkové podstatě trest odnětí svobody do maximální hranice 

3 let. Odborná a většinou také laická veřejnost považuje současnou úpravu trestů za 

uspokojivou avšak poměrně nízkou a souhlasí s možností zvýšení trestní hranice. Též se 

domnívám, že jednoroční trest neodpovídá příkoří, jež musí některé oběti vytrpět a 

z nichž si odnášejí i závažné psychické následky. V případě kdy pachateli hrozí nízký 

trest, případně trest, jenž nespočívá v odnětí svobody, nereflektuje pachatel dostatečně 

jeho hrozbu.          

                                                        
105 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. 25-26 s. ISBN 978-80-87212-24-0. str.396 
106

  §39 odst. 1 TZ 
107 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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 Neúčinnost pohrůžky trestem se dle zahraničních zkušeností setkává s tím, že 

obviněný ignoruje předběžná omezující opatření a dál pokračuje v trestné činnosti.
108

 

7.1. Trest odnětí svobody  

7.1.2. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody  

Dle § 81/1 lze podmíněně odložit trest jen tehdy, pokud trest odnětí svobody 

nepřevyšuje tři léta. Soud vynese odsuzující rozsudek, ve kterém je uložen trest odnětí 

svobody, ale jeho výkon je odložen pod podmínkou, že se odsouzený bude během 

zkušební doby řádně chovat a vyhoví stanoveným podmínkám.
109

 Zkušební doba při 

podmíněném odsouzení je jeden rok až pět let. Ve zkušební době lze odsouzenému 

uložit přiměřená opatření a povinnosti dle §48/4, např. podrobit se psychologickému 

poradenství.          

 Domnívám se, že ve vztahu k nebezpečnému pronásledování, mohou nastat dvě 

možné situace, pokud je tento trest uložen. Samotný průběh trestního řízení, následné 

shledání vinným a uložení trestu je pro pachatele dostatečným důvodem k ukončení 

jeho jednání. Avšak to není ani důsledkem uložení tohoto konkrétního trestu, spíš 

celkovým vývojem událostí. V druhém, opačném případě, nemá uložení tohoto trestu 

žádný pozitivní vliv. Pachateli není nijak zabráněno kontaktovat oběť či ji nějak jinak 

dále obtěžovat. Samotný vývoj událostí a to že se oběť pokusila vymanit z jeho 

kontroly, může pachatele ještě více rozčílit. V tomto ohledu se jeví tento trest jako 

poměrně neefektivní. 

7.1.3. Nepodmíněné odsouzení k trestu svobody 

V případech nebezpečného pronásledování se tedy prozatím jedná o maximální 

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

roky odnětí svobody. Tento trest plní účel ochrany společnosti po dobu jeho výkonu a 

omezuje možnost odsouzeného páchat další trestnou činnost. Je ho možno uložit za 

každý trestný čin uvedený ve zvláštní části zákona. Samozřejmě trest odnětí svobody 

nemusí být uložen vždy.        

                                                        
108

 VISINGER, Radek. Jak postihovat Stalking? : Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní 
revue. 2009, 11, s. 331.  
109 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. 
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 Zbavení svobody je bráno jako možnost nejpřísnější. V situacích kdy nestačí 

např. trest zákazu činnosti apod. S ohledem na subsidiární povahu u nepodmíněného 

trestu odnětí svobody přichází tento trest v úvahu teprve  v případě, nelze-li ke splnění 

účelu trestu uložit některý z alternativních trestů, které přichází za daný trestný čin v 

úvahu.
110

  

Vzhledem k problematice pronásledování je možné tento trest považovat za 

účinný, především z hlediska zabránění prozatímního kontaktu mezi pachatelem a obětí.  

7.2. Trest zákazu činnosti 

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

páchání trestné činnosti. Z definice § 73/3 TŘ však vyplývá, že není možné zakázat 

činnost, ke které není třeba žádné povolení. V případech pronásledován by tedy bylo 

nezbytné k uložení tohoto trestu, aby pachatel vykonával pronásledování v rámci svého 

povolání, což zřejmě není dost pravděpodobné a počet takovýchto pachatelů je 

minimální. 

7.3. Tresty dle § 53 TZ  

7.3.1. Peněžitý trest  

Peněžitý trest je jistou alternativou ke krátkodobým trestům odnětí svobody. Má 

zřejmou majetkovou povahu. Může být uložen samostatně nebo jako trest vedlejší 

Výměra je stanovena dle tzv. denních pokut. 
111

 

7.3.2. Obecně prospěšné práce 

Alternativa k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Odsouzený je povinen 

provádět stanovenou pracovní činnost osobně, bezplatně a ve svém volném čase. Lze jej 

uložit, pokud je odsouzen za přečin. Rozmezí od 50 do 300 hodin. Trest obecně 

prospěšných prací nekoresponduje s požadavkem na zabránění kontaktu mezi 

pachatelem a obětí. 

                                                        
110

 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. 25-26 s. ISBN 978-80-87212-24-0. str.360-361 
111 § 68 odst. 3 TŘ 
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7.3.3. Domácí vězení 

Nový druh trestu, účinný od 1. 1. 2010. Byl začleněn do právního řádu i z 

důvodů ekonomických. Jedná se o postihnutí omezením svobody, ale v domácím 

prostředí vzhledem k osobním vlastnostem a rodinným poměrům. Může být uložen až 

na 2 léta. 

§60/1 

Jako samostatný trest může být uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu než třeba. 

 

Tento trest může být uložen jako alternativa trestu odnětí svobody. Dosáhne se 

jím zabránění pachatelovu kontaktu s obětí (samozřejmě musí být učiněna opatření, aby 

nemohl být elektronický) a pachatel je stále v domácím prostředí. Bohužel využívání 

tohoto trestu je v České republice stále minimální. 

7.3.4. Zákaz pobytu 

Hlavní funkcí tohoto trestu je funkce zábranná. Je udělen vyžaduje- li to ochrana 

veřejného pořádku, zdraví, rodiny, mravnosti či majetku. Může být uložen za přečin v 

§14/2 TZ. Odsouzenému je tímto trestem zakázáno zdržovat se na určitém místě či 

v určitém obvodu. Výjimečně lze povolit jeho přechodný pobyt na takovémto místě 

v nutné osobní záležitosti.
112

 K tomuto je třeba povolení, jež uděluje policejní orgán 
113

a 

trest se nemůže vztahovat na jeho bydliště.
114

       

 Tento typ trestu by samozřejmě mohl zabránit pachateli navštěvovat bydliště či 

pracoviště jeho oběti, ale nezabránilo by to jiným tipům jako je elektronická 

komunikace či sledování na jiných místech apod. 

Pokud nahlédneme do zahraničních právních úprav, jsou tresty za obdobné jednání 

většinou vyšší a systematika ukládání trestů bývá více propracovaná. 
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 § 75 odst. 6 TŘ 
113 § 350a TŘ 
114 75 odst. 1 TŘ 
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8. Zahraniční právní úpravy 

8. 1. USA – federální zákon 

Ve Spojených Státech Amerických je úprava trestného činu, zde nazývaného 

jako stalking, poměrně různorodá. Stalking je jako trestný čin zařazen ve federální 

legislativě a to v The Code of Laws of the United States of America, tzv. US Code.
 115

   

 US Code je všeobecná kodifikace Federálního práva Spojených Států 

Amerických. Každých šest let je publikována a její změny jsou zveřejňovány ročně. 

Obsahuje přes 200 000 stránek.        

 Tento zákon také vyzývá vlády jednotlivých států k zavedení anti- stalkingové 

legislativy do právních řádů jednotlivých států. Apeluje na státy, aby vzaly v úvahu 

stále se zvyšující závažnost jednotlivých dílčích útoků a tomu přizpůsobili stupnici 

trestů. Doporučuje rovněž, aby si státy stanovily vlastní pravomoci soudů a policejních 

orgánů.         

 Definice stalkingu je zde poměrně rozsáhlá. V první části je stanoveno, že 

stalkingu se dopustí kdokoli, kdo cestuje mezi státy či mezi jinými jurisdikcemi (např. 

indiánská území) s úmyslem zabít, zranit či obtěžovat jinou osobu, nebo ji s těmito 

úmysly sleduje, čímž způsobí u dotyčné osoby důvodnou obavu o život nebo zdraví její 

nebo jejích blízkých nebo tímto způsobí závažnou psychickou újmu dotčené osobě nebo 

jejím blízkým.          

 Další část definice již neobsahuje podmínku překročení hranic pachatelem. 

Pachatel svým jednáním a se stejnými úmysly jako v části předchozí způsobí důvodnou 

obavu o život u dotčené osoby nebo jejích blízkých v jiném státě nebo tímto způsobí 

závažnou psychickou újmu jí či jejím blízkým. Je zde také přímo stanoveno, že 

stalkingem se myslí též pronásledování prostřednictvím elektronické a jiné komunikace, 

např. prostřednictvím poštovních služeb.
116

 

                                                        

115The Code of Laws of the United States of America online:  http://uscode.house.gov/ 

116  USC› Title 18 › Part I › Chapter 110A › § 2261A 
Online: 
http://uscode.house.gov/uscodecgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t17t20+1047+13++%28stalking%29%
20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 
 

http://uscode.house.gov/
http://www.law.cornell.edu/uscode/text
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/usc_sup_01_18
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/usc_sup_01_18_10_I
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/usc_sup_01_18_10_I_20_110A
http://uscode.house.gov/uscodecgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t17t20+1047+13++%28stalking%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://uscode.house.gov/uscodecgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t17t20+1047+13++%28stalking%29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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Každý jednotlivý stát si pak tedy zvolil individuální právní úpravu tohoto 

trestného činu za respektování všeobecných zásad stanovených ve federální legislativě. 

Ne ve všech případech pak nese tento trestný čin název stalking. Často je také 

označován jako harassement.        

 Mnoho států zvolilo variantu s odstupňováním závažnosti stalkingu a tomu 

odpovídají i tresty. Ve většině případů je počátečním trestem pokuta a maximálním 

trestem trest odnětí svobody. V některých případech i na víc jak 5 let. 

8. 2. USA – vybrané státy 

8.2.1. Kalifornie 

Definici z kalifornského zákoníku jsem již zmínila na začátku. Stalking je zde 

označen jako felony (závažný trestný čin). Kalifornský trestní zákoník uvádí tresty za 

stalking v rozmezí pokuty 1000 dolarů až po odnětí svobody na 5 let v nejzávažnějších 

případech (pachatel, který již byl za tento trestný čin odsouzen k jinému trestu např. 

k pokutě, v pronásledování dále pokračuje). K trestu samotnému může soud ještě nařídit 

tzv. protective order (ochranný příkaz), který zabraňuje pachateli kontaktovat oběť. 

Soud by měl také zvážit, zda pronásledovatel nepotřebuje odbornou pomoc a v tomto 

případě přemístit pachatele do příslušného zdravotního zařízení.
117

  

 V kalifornském trestním zákoně je v § 653.2. od roku 2010 zvlášť upraven 

kyberstalking. Zde označen jako misdemeanor (méně závažný trestný čin). Každému 

kdo uvede jinou osobu bez jejího souhlasu v důvodnou obavu o jejíi bezpečnost nebo 

bezpečnost jejích blízkých a to za použití prostředků elektronické komunikace a za 

účelem nevyžádaného kontaktu (obtěžováním přes email, prostřednictvím třetí strany, 

zveřejňováním fotek apod.), může být uložena pokuta 1000 dolarů nebo trest odnětí 

svobody v maximální výši 1 roku, případně je možné uložit pachateli oba tyto tresty 

společně.
118

  

                                                        
117 California Penal Code § 646.9. Stalking.  Online: 
http://www.ncvc.org/src/main.aspx?dbID=DB_California176#646 
118

 California Pen Code § 653.2  Use of electronic communication to instill fear or 
to harass;Misdemeanor. (2010), Online: 
http://www.ncvc.org/src/main.aspx?dbID=DB_California176#646 

http://www.ncvc.org/src/main.aspx?dbID=DB_California176#646
http://www.ncvc.org/src/main.aspx?dbID=DB_California176#646
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8.2.2. Connecticut 

Zajímavou právní úpravu stalkingu má například Connecticut. Stalking je zde 

rozdělen do tří kategorií podle své závažnosti a typu pachatelova jednání. 
119

Stalking 

třetího stupně (tedy jednání nejméně závažné) je označované jako misdemeanor, jedná 

se o situace kdy je důvodná obava o zdraví u dotčené osoby či jejích blízkých 

způsobena nedbalostně a pachatel může být potrestán pokutou až 1000 dolarů či trestem 

odnětí svobody až na 6 měsíců. U stalkingu druhého stupně již musí být přítomen 

úmysl. Pokuta může dosáhnout částky 2000 dolarů a trest odnětí svobody až do 1 roku. 

Nejzávažnější případy stalkingu prvního stupně jsou trestány pokutou do 5000 dolarů a 

až 5 ti lety odnětí svobody. Tento trest pachatel vykonává v případě, že jeho oběti je 

pod 16 let, již byl za tento trestný čin odsouzen nebo spočívá- li stalking v porušení 

trestního příkazu. Tento čin je již označen jako felony. 

8.2.3. Maine 

Stát Maine byl jednímz posledních, jež zavedl anti- stalkingovou legislativu.         

V současné době ukládá za tento trestný čin jedny z nejmírnějších trestů. Pachatel 

stalkingu zde může strávit ve vězení maximálně 60 dní. V případech závažnějšího 

stalkingu je tato doba pouze 6 měsíců. Oba tyto tresty mohou zároveň obsahovat 

povinnost navštěvovat různá sezení či kurzy pro násilníky.
120

     

Ve většině Amerických států je tedy úprava stalkingu odstupňovaná v závislosti 

na závažnosti a intenzitě pachatelova jednání. Soudy také mají možnost nařizovat různá 

preventivní (předběžná) opatření, zabraňující pachatelům v dalších kontaktech s obětí. 

Pokud pachatel tato opatření poruší, tresty velmi často překračují hranici 5 let odnětí 

svobody. 

                                                        
119

 Connecticut Penal Code: Sec. 53a-181c, CHAPTER 952*PENAL CODE: OFFENSES, online: 
http://www.cga.ct.gov/2001/pub/Chap952.htm#sec53a-181c.htm 

120
 MAINE CRIMINAL CODE Title 17-A: Part 2: SUBSTANTIVE OFFENSES Chapter 9: OFFENSES AGAINST 

THE PERSON, §210-A. Stalking, http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/17-a/title17-Asec210-
A.html 
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8. 3. Velká Británie 

Ve Velké Británii je stalking postihnutelný dle zákona Protection from 

Harassement Act 1997. Tento zákon je také někdy nazýván přímo “ anti stalkingovým 

zákonem“ i když výslovně slovo stalking nezmiňuje. Tohoto zákona se lze dovolávat i u 

civilních soudů a zakládá zde harassement jako civilní delikt (civil tort).  

 Definice harassementu jako civilního deliktu je stejná, jako u trestného činu 

harassement. Oběť má tedy na výběr, zda chce využít prostředky civilního či trestního 

práva. V případě že se bude jednat o právo civilní, není zde kladen tak vysoký nárok na 

důkazní břemeno jako by byl u soudu trestního. Harassement musí být dokázán při 

zvážení veškeré pravděpodobnosti (on the balance of probabilities’).    

 U soudu trestního je nutné prokázat vinu nadevší pochybnost ( beyond all 

reasonable doubt). Civilní soud může nařídit tzv. injunction- soudní příkaz, zamezující 

pachateli v dalším jednání a samozřejmě může také uložit pokuty. Pokud pachatel tento 

příkaz poruší, může být za toto porušení stíhán u trestního soudu nebo u civilního, ne 

však u obou. U trestního soudu mohou být v některých případech maximální tresty až 5 

let odnětí svobody spolu s pokutou do maximální výše 5000 liber. U civilního soudu 

hrozí pachateli maximálně 2 roky vězení.
121

  

8.4. Kanada 

Kanada přijala anti - stalkingovou legislativu také po několika předchozích 

útocích na ženy, jež měly tragický konec. Kanadská právní úprava obsahuje ekvivalent 

nebezpečného pronásledování v paragrafu 264 Kanadského trestního zákoníku.
122

     

Zde je tento trestný čin nazýván criminal harassement, ale pro toto chování je opět 

všeobecně užíván název stalkingu. Je zde podrobně popsáno, co takové chování může 

zahrnovat. Jde tedy o nebezpečné pronásledování a také opakované pokusy o kontakt 

(fyzický, elektronický, ústní či písemný) s osobou, která o takovýto kontakt nestojí. Jde 

také o pokusy o nepřímou komunikaci, postávání před domem či místem kde se osoba 

zdržuje nebo pracuje.          

 V  některých případech je možné odsouzení až na 10 let, a to konkrétně v 

                                                        
121

 Protection from Harassment Act 1997 ( 1997 C-40) online: http://www.nss.org.uk/advice/uk-civil-
law/, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/40/contents 
122 Department of Justice Canada: Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) 
: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-125.html#docCont 

http://www.nss.org.uk/advice/uk-civil-law/
http://www.nss.org.uk/advice/uk-civil-law/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/40/contents
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-125.html#docCont
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situacích kdy je pronásledováním způsobena smrt. Tato sazba byla zavedena v roce 

2002.
123

 Tedy je zde v tomto případě stejná úprava jako v Německém právním řádu a do 

konstrukce tohoto trestného činu je zahrnut i případ úmrtí.  

8.5. Rakousko 

Trestný čin je v Rakouském trestním zákoníku nazván Neodbytné 

pronásledování.
124

 V  rámci právní úpravy pronásledování není zahrnuta například újma 

na zdraví či nebezpečné vyhrožování. Tato úprava je zaměřena jen na jednání, které 

výrazně zhoršuje dosavadní způsob života oběti a nelze jej jinak kvalifikovat. Je tedy 

možné říci, že tato úprava je poněkud mírnější a reguluje i méně nebezpečné projevy 

pronásledování.
 125

 

Neodbytné pronásledování spočívá v jednání pachatele, který po delší dobu 

nepřípustně zhoršuje způsob života oběti tím, že vyhledává jeho blízkost, kontaktuje ji 

pomocí elektronické komunikace či třetí osoby, za použití jeho osobních údajů pro ni 

objednává zboží a služby nebo dovede třetí osobu k tomu, aby s ní navázala kontakt.
126

 

8.6. Německo 

Německý trestní zákoník obsahuje ustanovení o pronásledování v paragrafu 

§238, který je zde uveden pod názvem Obtěžování
127

 Dle Německého práva je 

pronásledovatelem ten, jenž pronásleduje druhého, neodbytně vyhledává jeho blízkost, 

snaží se s ním za každou cenu udržet kontakt, zneužívá jeho soukromá data k objednání 

zboží nebo ke kontaktu s třetí osobou, ohrožuje jej nebo jeho blízkou osobu na životě, 

zdraví, svobodě či tělesné integritě. Tato právní úprava zahrnuje ve své skutkové 

podstatě i nejnebezpečnější formy jednání.       

 Tresty se zde pohybují v rámci pokut až k odnětí svobody do maximální hranice 

                                                        
123 Příručka pro policii a státní zástupce:( handbook for police nad crown prosecutors): Department of 
Justice, Canada, Criminal harassement, , online: http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fv-
vf/pub/har/part1.html 
124 Rakouský trestní zákoník (§ 107a StGB Beharrliche Verfolgung) 
125 VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních 
souvislostech . Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 257.  
126 PROTECTING WOMEN FROM THE NEW CRIME OF STALKING:A COMPARISON OF LEGISLATIVE 
APPROACHES  WITHIN THE EUROPEAN UNION 2007 
 Zdroj: http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf 
 
127 Německý trestní zákoník, Strafgesetzbuch ,§ 238 StGB Nachstellung 

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/pub/har/part1.html
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/pub/har/part1.html
http://stalking.medlegmo.unimo.it/RAPPORTO_versione_finale_011007.pdf
http://www.google.cz/url?q=http://dejure.org/gesetze/StGB/238.html&sa=U&ei=ibGCT9LiMJSJhQfhgvSZBw&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNG-coXhazPyTT1EwNziQacu9PgvQg
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5 let. Hranice trestnosti se stupňuje se způsobeným násilím a újmou na zdraví.                      

U kvalifikovaných skutkových podstat se odráží nebezpečnost jednání. Pokud bude 

následkem pronásledování způsobena smrt, bude uložen trest odnětí svobody od 

jednoho roku do 10 let. 
128

       

 Takováto úprava pronásledování je samozřejmě předmětem diskuzí a polemik. 

Na jedné straně se právní odborníci přiklánějí k úpravě Německé, s tím že zahrnutí 

nejzávažnějších případů jednání reflektuje potřeby společnosti a přísnější úprava je 

pozitivní.
129

 Na druhé straně však panují názory, že tato úprava je zbytečná či přímo 

nevyhovující, a je lepší přenechat tyto případy upravené jako jiné trestné činy. Pokud by 

totiž byly případy velmi závažného jednání či smrti následkem stalkingu upravené v 

skutkové podstatě nebezpečného pronásledování, mohlo by se stát, že uložený trest by 

mohl být mírnější než uložený trest za stejné jednání, kvalifikované jako např. trestný 

čin vraždy. Tito odborníci preferují naší současnou právní úpravu inspirovanou spíše 

Rakouským právním řádem, kdy by byl v případě smrti oběti pachatel odsouzen za 

vraždu a předcházející pronásledování by mohlo být např. přitěžující okolností.
130

 

Z uvedených zahraničních úprav lze tedy vyvodit, že obsahově je trestný čin 

pronásledování v základních skutkových podstatách většinou vždy velmi podobný, 

zahrnujíc nechtěné a nevyžádané pronásledování osoby, u níž je schopné vzbudit 

důvodnou obavu o zdraví či život její a jejích blízkých.      

 Odlišnosti lze nalézt jednak ve výčtech onoho jednání, kdy některé právní řády 

zahrnují do těchto ustanovení i zneužívání osobních údajů k objednávání věcí i služeb, 

či mají více rozpracovaná ustanovení o kyberstalkingu.     

 V druhé řadě lze spatřovat rozdíly v závažnosti chování, jež tato ustanovení 

kriminalizují. Česká republika prozatím zůstává v mírnější rovině a pouze do budoucna 

lze uvažovat o připojeních závažnějších typů jednání, jako je tomu v Německém 

                                                        
128 130 VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních 
souvislostech . Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 257.  
128 VISINGER, Radek. Jak postihovat Stalking? : Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní 
revue. 2009, 11, s. 331. 
 
129 VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních 
souvislostech . Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 257.  
 
130

 VISINGER, Radek. Jak postihovat Stalking? : Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní 
revue. 2009, 11,  
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právním řádu.  Tomu samozřejmě odpovídají i typy a výše ukládaných trestů. Je ale 

pravdou, že ve většině zahraničních právních řádů, lze za pronásledování uložit vyšší 

tresty odnětí svobody než je tomu u nás. 
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Závěrem 

Problematika trestného činu nebezpečného pronásledování se nachází teprve v 

počátcích. Zavedení tohoto trestného činu přineslo mnoho změn, které se týkají jak 

práva, tak přístupu orgánů činných v trestním řízení. Kvalitu a efektivitu tohoto 

ustanovení může prověřit jen čas. Již po dvou letech je tak možná jeho novelizace a 

domnívám se, že převážně ve prospěch tohoto ustanovení. V době odevzdání této 

diplomové práce ještě není návrh novelizace tohoto trestného činu kompletně schválen, 

ale je nejspíše jen otázkou času kdy se zákonodárci dohodnou na jejím přesném znění. 

S ohledem na většinu zahraničních úprav je zřejmé, že tresty ukládané za 

nebezpečné pronásledování v České republice jsou stále jedny z nejnižších a pozitivem 

by proto bylo, kdyby novelizace přispěla k  navýšení hranice trestu odnětí svobody 

v základní skutkové podstatě nejméně na dva roky. Bylo by také efektivní , kdyby bylo 

za pronásledování označeno i jednání, kdy pachatel zneužívá osobní údaje k oběti 

k jejímu obtěžování, i když toto jednání lze stíhat i jinou cestou. Považuji totiž 

pronásledovatelovu motivaci v těchto situacích za naprosto odlišnou. Není zde snaha 

obohatit se, ale zneužít oběť a zdá se efektivnější stíhat toto jednání v rámci 

nebezpečného pronásledování       

 Velmi pozitivní se jeví vládní návrh zákona o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů, který přináší obětem pronásledování větší možnosti v úpravě 

prozatímních poměrů mezi nimi a pachatelem tím, že zavádí institut předběžných 

opatření do trestního řádu. Prioritní je především zamezit pokračování 

pronásledování a chránit oběti před dalšími útoky pronásledovatele. Tato předběžná 

opatření jsou schopna naplnit tyto potřeby a to především zákaz přiblížení a zákaz 

navštěvování určitých míst. První, lehce nejistá úprava nebezpečného pronásledování by 

tímto směřovala k vyšší efektivitě.        

 Dalším problémem, který se z počátku hojně vyskytoval, byl poměrně laický 

přístup policie k obětem tohoto trestného činu. S postupem času se zlepšuje i tato oblast. 

Je důležité klást velký důraz na individualitu a správné posouzení každého případu a 

především případy nebagatelizovat. Je třeba, aby se policie nebála přijmout pomoc 

odborníků a specialistů z oboru psychologie a aby spolupracovala s intervenčními 

centry a jinými odbornými poradnami. V poslední době se k těmto tématům konají 

specializované konference a dochází ke sbližování agendy týmů zabývajících se 
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domácím násilím s problematikou pronásledování.       

 U ex- partnerského pronásledování je nezbytné reagovat na možnost existence 

předcházejícího domácího násilí a k těmto situacím přistupovat velice zodpovědně a 

individuálně, jelikož tato forma pronásledování bývá nejčastější.     

 Ke zvážení je dále možnost, zda v budoucnu nezařadit pod nebezpečné 

pronásledování i nebezpečnější formy jednání, jako je těžké ublížení na zdraví či 

způsobení smrti jako je tomu např. v Německém či Kanadském právním řádu. S tímto 

by se však nepochybně musela zavést i jiná stupnice trestů, aby nedocházelo 

k případům, že trest uložený za způsobení smrti v rámci pronásledování bude o poznání 

mírnější, než trest uložený za samotný trestný čin vraždy.      

 Co se týče typů trestů, je možné zvážit alternativní tresty, jež by obsahovaly 

např. i zákaz přiblížení či podmínku léčení pro určité typy pachatelů, jako je tomu 

v některých cizích právních řádech.    

Samotné zavedení tohoto trestného činu bylo pozitivním krokem vpřed a osobně 

považuji současnou právní úpravu za poměrně zdařilou. Avšak již za uplynulé roky bylo 

zjištěno, že určité změny jsou potřebné, což je situace naprosto přirozená a pouze čas 

může v některých případech ukázat nedostatky. Budoucí novelizace tohoto ustanovení 

budou snad ještě více reflektovat potřeby společnosti.   
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Příloha 
 
Statistika Nebezpečného pronásledování  v první polovině roku 2011 
 
Jako přílohu autorka přikládá grafy zpracované ke konferenci Ministerstva Vnitra na 

téma Stalking pořádané 23.11.2011. Grafy znázorňují statistiky nebezpečného 

pronásledování v první polovině roku 2011. V tomto období bylo spácháno 339 činů 

nebezpečného pronásledování. 

 

 
Zdroj: Ministerstvo vnitra  : http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-
usporadalo-konferenci-o-stalkingu.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-usporadalo-konferenci-o-stalkingu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-usporadalo-konferenci-o-stalkingu.aspx
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zákon 40/2009, List 163, 2011, novelizace ustanovení § 353. 

 

- Vládní návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

(Zákon o obětech trestných činů) 2012 

 
 

Právní informační systémy 

- Systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

81 
 

 

Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá trestným činem nebezpečného pronásledování 

v České Republice. Zaměřuje se na současnou právní úpravu a možné budoucí změny 

této úpravy. Zabývá se nejčastějšími typy nebezpečného pronásledování, a také 

specifickým vztahem tohoto trestného činu k domácímu násilí. Zaměřuje se nejen na 

osobnost pachatele, ale také na postavení oběti a její možnosti ochrany před 

nebezpečným pronásledováním. Dále pojednává o trestech ukládaných za tento trestný 

čin v České republice a provádí komparatistiku se zahraničními právními úpravami, 

především s Rakouskou, Německou a s úpravou ve Spojených státech Amerických.  

 

Abstract 

This thesis deals with crime of dangerous harassement (stalking) in Czech 

Republic. It focuses on current legislation and possible future legislation changes. It 

deals with the most common types of harassement and its specific relationship to 

domestic violence.  It focuses not just on the personality of offender but also on status 

of the victims and its possibilities of protection against stalking. It also deals with the 

penalties imposed for this crime under Czech law and performs comparative study of 

Czech and international regulations, especially of Austria, German and the United 

States of America. 

Klíčová slova 

Nebezpečné pronásledování,  stalking, domácí násilí, oběť nebezpečného 

pronásledování, pronásledovatel 

Key words 

  Stalking, harassement, domestic violence,stalker, victim of stalking 
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Resume 
 

This thesis deals with crime of dangerous pursuit ( or harassement or stalking) 

in Czech Republic which have become a big phenomenon. I have chosen this topic 

because I am very interested in criminal law and I was personally attached to this issue. 

The purpose of the study is to describe aspects of this crime, to analyze the 

current legislation and to discuss actual problems related to this crime. The goal of the 

paper is also to analyze possible legislation changes. 

The study is divided into eight main chapters and each of these deals with 

different  aspects of this crime. Whereas this crime is relatively new in Czech 

legislation, I used also a lot of  foreign legislation sources 

Chapter one is introductory and defines terminology used in the thesis.                  

It also explain the development of this phenomenon from an international perspective 

and its development in Czech Republic. 

Chapter two describes the personality of offender.  There are mentioned some of 

the main typologies. Subchapters highlits the specific types of offenders -  

cyberstalkers, celebrity stalkers and the most common type of offenders- ex-partner 

stalkers. There is also discusses the specific relationship between ex-partner stalking 

and domestic violence. 

Chapter three focuses on victims and on types of damages caused to this victims.  

Chapter four examines relevant Czech legislation. The chapter consist of seven 

parts which describes specifics features of this crime and explain the each part of this 

section. 

Chapter five concentrates on posibility of future legislative changes to this 

provision. It examines the various proposed changes which are currently beeing 

disscussed. 

Chapter six examines the current available options to protect victims of this 

crime by Czech law. In this chapter is also mentioned the possible amendment of 

criminal procedure and its possible influence to this crime. 

Chapter seven compares the penalties imposed for this crime in Czech republic 

and analyzes their effectiveness due to protection of victims. 
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Chapter eight performs comparative study of Czech and international regulations 

of this crime especially in USA, UK , Germany and Austria. 

 

Conclusions are drawn in last chapter. The main aim of the thesis is to point out 

the main problems of current legislation and main problems of access to this crime. 

Another purpose is to consider  possible  amendments. 

I believe that current legislation is  satisfactory but I suppose that future 

amendments could better reflect the needs od society. 

 

 

 

 

 


