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Úvod 

Již je tomu více než osm let od účinnosti trestního zákoníku, kterým se po vzoru 

několika zemí světa dostává do našeho právního řádu dnes již všem známý pojem 

stalking, a to prostřednictvím trestného činu nebezpečného pronásledování. Tímto 

problémem se ve své diplomové práci zabývám zejména nejen proto, že je u nás 

tento nežádoucí jev již poměrně dlouhou dobu kriminalizován, ale i proto, že má svá 

specifika oproti jiným trestným činům, jeho dopady na oběť jsou zcela zásadního 

charakteru a v neposlední řadě též proto, že i do dnešního dne mohou existovat různé 

pohledy na opodstatnění a potřebu antistalkingové úpravy.  

Stalking se v naší zemi do povědomí širšího okruhu osob dostává zhruba od roku 

2008, a to prostřednictvím několika mediálně známých případů, které mimo jiné 

měly vliv i na přijetí předmětné úpravy. V zahraničí však s tímto fenoménem pracují 

již řadu let, kdy první antistalkingová úprava byla přijata v Kalifornii již v roce 1990, 

opět jako reakce na veřejně známé případy, tentokráte však známých osobností. Od 

tohoto okamžiku se spustila lavina kriminalizace stalkingu, jakožto nevyžádaného a 

nechtěného chování. 

Jak již naznačuje název této diplomové práce, věnovat se budu nejen 

trestněprávním hlediskům stalkingu, resp. nebezpečného pronásledování, ale také 

jeho hlediskům kriminologickým. Z toho důvodu je práce systematicky rozdělena do 

tří hlavních částí. V prvé z nich hovořím o pojmu „stalking“ jako takovém, o jeho 

historii, vývoji a pro jeho bližší pochopení též o hlavních formách, tedy o 

fenomenologii stalkingu. Ve druhé části se zaměřuji na závažnější případy stalkingu, 

tedy trestný čin nebezpečného pronásledování, který je vymezen v ustanovení § 354 

trestního zákoníku, konkrétně na proces jeho zakomponování do tehdejší nové právní 

úpravy, rozebrání jeho skutkové podstaty, možnost postihu pachatele a též na 

porovnání s úpravami zahraničními, zejména našich sousedů - Rakouska a Německa.  

Poslední část pak hovoří o příčinách stalkingu, jeho motivech a pachatelích a 

důležitou součástí jsou též oběti a možnost jejich ochrany. 

Stalkingu se na našem území věnovala největší pozornost v letech kolem přijetí 

trestního zákoníku, kdy se zároveň diskutovalo o potřebě jeho kriminalizace. Z této 

doby existuje celá řada článků a názorů, které mi jsou podkladem především pro část 

věnovanou trestněprávním hlediskům, resp. období před přijetím skutkové podstaty 
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nebezpečného pronásledování. Pro rozbor a porovnání samotného ustanovení § 354 

TZ vycházím z tuzemských i zahraničních právních úprav, z komentářů předních 

odborníků na trestní právo a samozřejmě též z ustálené judikatury Nejvyššího soudu. 

Údaje ke třetí části jsem pak čerpala hlavně z publikací Čírtkové, která se v České 

republice stalkingu z kriminologického hlediska věnuje nejvíce, ale samozřejmě i 

z publikací a článků autorů dalších. Co se určité analýzy pronásledování týče, 

neexistují u nás komplexní výzkumy, které by ji poskytly, v tomto ohledu jsem tedy 

využila zahraničních zdrojů a zároveň jsem též využila řady statistik vedených 

Ministerstvem spravedlnosti, Policie ČR aj.  

Hlavním cílem diplomové práce je komplexní pochopení stalkingu, posouzení 

vhodnosti a úplnosti znění skutkové podstaty nebezpečného pronásledování a 

s ohledem na délku její existence také zhodnocení její potřebnosti a efektivnosti. 

Těchto závěrů dosáhnu za splnění dílčích cílů, jimiž jsou otázky týkající se historie 

stalkingu, procesu přijetí nebezpečného pronásledování do našeho právního řádu, 

porovnání se zahraničními úpravami či otázka možného trestněprávního postihu 

pachatelů. Dalším hlavním cílem je pak analýza a zhodnocení aktuálních prostředků 

intervence orgánů činných v trestním řízení a efektivita trestněprávní, civilní, 

případně i správní ochrany oběti. Tento cíl předpokládá zodpovězení otázek ohledně 

příčin stalkingu, motivu pachatelů a samozřejmě detailnější rozbor jednotlivých 

prostředků ochrany. 

Diplomová práce reflektuje právní stav ke dni 13. 3. 2017.  
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 1  Charakteristika stalkingu a vymezení vybraných otázek 

Fenoménu stalking se největšího zájmu dostávalo zhruba před deseti lety, a to nejen 

v České republice, ale i v Evropě a celém světě. Pozornost mu začali věnovat odborníci, 

politici, státní orgány, však i široká veřejnost. Příčiny zvýšeného zájmu lze spatřovat 

především v závažnosti, dopadech, četnosti případů, ale též v technologickém vývoji a 

s ním spojenými novými podobami stalkingu, jakožto nevhodného a nechtěného 

chování. S ohledem na výše uvedené bych v této kapitole ráda nastínila vývoj chápání 

pojmu stalking, jeho historii a podoby.  

 1.1  Od prominentů k „obyčejným“ lidem 

Vražda zpěváka Johna Lennona (1980), atentát na amerického prezidenta Ronalda 

Reagana (1981) či vražda herečky Rebeccy Schaeffer (1989) – tyto tři události mají 

jeden základní společný znak, a to, že se jedná o mediálně velice známé a dlouhou dobu 

propírané případy stalkingu, které byly spáchány fanoušky a obdivovateli známých 

osobností. Právě tato medializace zapříčinila chápání stalkingu jako jevu, který se 

netýká „obyčejných“ lidí, nýbrž pouze prominentů (politiků, celebrit), jako určitá daň za 

jejich slávu a společenské postavení.  

Asi nejznámějším případem stalkingu slavných osobností je atentát na prezidenta R. 

Reagana, který se udál dne 30. března 1981 ve Washingtonu, kdy byl prezident spolu 

s dalšími třemi osobami vážně postřelen pachatelem Johnem Hinckleym. Jeho motivem 

k činu byla posedlost herečkou Jodie Foster, na kterou se snažil již nějakou dobu 

zapůsobit. Když se mu dlouhodobě nedařilo navázat s Fosterovou kontakt, začal spřádat 

plány k získání její pozornosti jinou cestou, kdy mezi jeho nápady patřil například únos 

letadla či spáchání sebevraždy přímo před zrakem herečky, ale nakonec vyhodnotil 

vraždu čerstvě zvoleného prezidenta jako nejefektivnější možnost. Jistou inspirací mu 

byl i film Taxi driver, ve kterém Jodie ztvárnila roli prostitutky, a kde má hlavní hrdina 

až nápadně podobný záměr jako John.
1
 Hinckley byl pro úplnou nepříčetnost za tento 

čin shledán nevinným, byl však umístěn do psychiatrické léčebny, ze které jej v září 

2016 propustili.
2
 

                                                 
1
 WOLF, J. John Hinckley Jr. The American Experience [online]. pbs.org [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: 

http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/biography/reagan-hinckley/ 
2
 ELLIS, R. Reagan shooter John Hinckley Jr. released from hospital. CNN [online]. 2016-09-11 [cit. 

2017-02-27]. Dostupné z: http://edition.cnn.com/2016/09/10/politics/reagan-shooter-john-hinckley-jr-

released-from-hospital/index.html 
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Jak již jsem výše uvedla, před rokem 1990 byl stalking chápán jako problém pouze 

známých osobností, avšak právě v 90. letech dochází medializací skutečných případů 

pronásledování k rozšíření povědomí o tomto problému a široká veřejnost na něj začíná 

nahlížet jako na nežádoucí jednání, které se dotýká širšího okruhu osob. V této době se 

začalo evidovat zvýšené množství případů stalkingu (nejspíše i právě proto, že se o něm 

začalo více hovořit a veřejnost k němu začala být citlivější, vnímavější) a schylovalo se 

tak k potřebě řešení tohoto problému, ideálně jeho kriminalizací. Průkopníkem 

v antistalkingové úpravě se stalo USA, kde se první taková úprava zrodila.
3
  

Poprvé byl stalking zanesen roku 1990 do kalifornského Penal Code, a to jako 

reakce na mediálně známou vraždu mladé herečky Rebeccy Schaeffer. Tu spáchal její 

dlouholetý fanoušek, který neunesl, že Schaefferová v rámci své seriálové role sehrála 

„postelovou scénu“. Zazvonil tedy u jejího bytu, požádal ji o autogram a poté, co se 

snažil navázat rozhovor, jej herečka požádala o odchod. Po pár minutách se však vrátil 

zpět a v záchvatu hněvu střelil mladou dívku do hrudi. Za tento čin byl v roce 1991 

odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. Odborníci v této kauze viděli důkaz toho, 

že pokud by bylo možné pronásledování postihovat, včas detekovat a proti pachateli 

zakročit tak, aby došlo ke včasné ochraně oběti, případy by nekončily takto tragicky. 

Shodou okolností došlo ve stejném časovém období ke třem vraždám „obyčejných“ žen, 

které měly na vůli zákonodárce také značný vliv.
4
 

V horizontu několika let se po vzoru USA k začlenění stalkingu do svého právního 

řádu přidává též Austrálie, Velká Británie, Kanada a postupně i další země. Česká 

republika se k nim připojila až v roce 2009, resp. 2010, kdy nabyl účinnosti zákon 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a kdy je i u nás stalking jakožto nebezpečné 

pronásledování označen za trestný čin a je tedy kriminalizován a trestán. 

 1.2  Historický vývoj pojmu stalking a jeho současný význam 

Samotný stalking je relativně moderním fenoménem. Vůbec poprvé byl tento výraz 

použit v 90. letech v USA k označení určitého komplexu charakteristik lidského 

jednání
5
, avšak jeho současné podobě předchází poměrně dlouhý vývoj. Jakýmsi 

předchůdcem, ve kterém můžeme spatřovat podobnosti k dnešnímu stalkingu, je již 

v 18. století psychiatrem Pinelem a následně jeho žákem Esquirolem označovaný termín 

                                                 
 
4
 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. vydání. 

Praha: Grada, 2008, s. 68, ISBN 978-80-247-2207-8. 
5
 VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. 

Trestněprávní revue. 2009, roč. 9, č. 9, s. 257-263. ISSN 1213-5313. 
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tzv. erotomanie, tedy „nadměrného až chorobného vystupňování sexuálních pudů, 

pohlavní apetence“
6
, dle Čírtkové pak „patologická vazba na jinou osobu projevující se 

alespoň zpočátku jako umanutý obdiv či erotická náklonnost“
7
. Erotomanie je pojmem 

psychiatrickým a v důsledku nových podob a možností pronásledování, ale zejména 

přesunem řady případů z psychiatrických léčeben do soudních síní (a to nejen známých 

případů a velkých kauz týkajících se prominentů, ale též kumulovaných vražd žen jejich 

bývalými partnery) se posouvá chápání tohoto problému z ryze psychiatrického jevu 

k problému pro vědní obory s těsnou vazbou na kriminalitu.
8
 Vlivem tohoto posunu 

chápání je erotomanie považována jen za jeden z druhů stalkingu, kdy je odhadováno, 

že pouze 3 % pachatelů pronásledování jsou stižena psychotickým onemocněním.
9
  

Nyní bych ráda přešla k vymezení samotného pojmu stalking. Kořen slova je 

odvozen z anglického slovesa „to stalk“, který Oxfordský slovník definuje jako „to 

move slowly and quietly towards an animal or a person, in order to kill, catch or harm 

it or them“.
10

 Volně přeloženo do češtiny pak „pohybovat se pomalu a potichu ke zvířeti 

nebo osobě, s úmyslem ji zabít, chytit nebo ublížit“, či jednodušeji jako stopováním 

uštvání lovené zvěře k smrti. Z kriminologického hlediska se jedná o úmyslné, zlovolné 

pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje 

její bezpečnost.
11

  

Válková ve svém článku uvádí jednu z vůbec prvních definic pocházející od autorů 

Meloye a Gottharda, kteří jako stalking definují „úmyslné, zlovolné a opakované 

pronásledování a obtěžování jiné osoby“.
12

 Podle Čírtkové je hlavním znakem stalkingu 

„obsesivní upnutí se známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak 

obtěžuje systematicky a úporně projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti“.
13

 Bílý kruh 

                                                 
6
 ABZ.cz: slovník cizích slov – on-line hledání. SCS.ABZ.CZ slovník cizích slov [online]. ABZ.cz: 2016 

[cit. 2016-08-24]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 
7
 ČÍRTKOVÁ, L. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking). PSYCHOMOST, 

s.r.o.: oblastní centrum klinické a dopravní psychologie [online]. 2008 [cit. 2016-08-24]. Dostupné z: 

http://www.psychomost.cz/view.php?cisloclanku=2008040002 
8
 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. vydání. 

Praha: Grada, 2008, s. 54, ISBN 978-80-247-2207-8. 
9
 Adéla Paulík Lichková. Nebezpečné pronásledování. In: Diagnóza F [rozhlasový pořad]. ČRo Radio 

Wave, 18.7.2011 13:00 
10

 Oxford University Press. Oxford Learner´s Dictionaries: Find definitions, translations, and grammar 

explanations at Oxford Learner´s Dictionaries [online]. 2016 [cit. 2016-06-07]. Dostupné 

z http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
11

 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. 

vydání. Praha: Grada, 2008, s. 53, ISBN 978-80-247-2207-8. 
12

 VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TZ v širších než jen trestněprávních 

souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, roč. 9, č. 9, s. 257. ISSN 1213-5313. 
13

 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. 

vydání. Praha: Grada, 2008, s. 53, ISBN 978-80-247-2207-8. 
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bezpečí jej pak vymezuje jako „různé varianty pronásledování v podobě více či méně 

zřetelného zastrašování či vyhrožování oběti, které zahrnuje jak psychické, tak až její 

fyzické terorizování, často (ale nikoli výhradně) vedené nenávistí, pomstou nebo i 

patologickou náklonností, které výrazně snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její 

bezpečnost.“
14

 

Obecně platí pravidlo „kolik odborníků, tolik definic“ a ani u stalkingu tomu 

samozřejmě není jinak, jak lze ostatně vidět na výše uvedeném. Nenajdeme žádnou bez 

dalšího přijímanou všeobecnou definici, ovšem lze vypíchnout tři určující znaky, které 

jsou těmto všem společné: 1) jde o nevyžádané pokusy o kontakt s vyhlédnutou osobou, 

2) které se opakují a jsou vytrvalé, 3) zároveň závažně a neúnosně poškozují život 

oběti.
15

  

 1.3  Fenomenologie stalkingu 

Stalker může k pronásledování své oběti využívat nejen nelegálního jednání, tedy 

takového, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku či dokonce jiného trestného činu 

(pomluva, poškození cizí věci, vydírání, vyhrožování aj.), nýbrž i jednání, které je 

společností považováno za naprosto běžné, normální, a které je na první pohled 

shledáváno jako neškodné, nenaplňující znaky „lehké “ formy stalkingu, natož pak 

formy „těžké“
16

. Příkladem může být zasílání květin, drobných dárků, pozvání na večeři 

atp. Ze samotné podstaty pronásledování však vyplývá, že až ve svém souhrnu tvoří 

dílčí jednání, byť zákonná, naplňující znaky stalkingu. Společným jmenovatelem těchto 

jednotlivých skutků je motiv pachatele obtěžovat druhého s takovou intenzitou, že tak 

ohrožuje či může ohrožovat jeho tělesnou či duševní sféru. Nyní se budu věnovat 

prostředkům, které pachatel může pro pronásledování využít, budu tedy pojednávat o 

jednotlivých formách, na kterých je možné blíže specifikovat, jaké chování stalking 

představuje. Ohledně způsobů pronásledování obecně vycházím z členění dle 

Čírtkové.
17

, kdy některé z forem zároveň prokládám reálným případem paní Lenky.
18
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 VITOUŠOVÁ, P., ČÍRTKOVÁ, L., KUBEK, M., DURDÍK, P. Pronásledování - hodnocení a řízení 

rizika (metoda SAM) v poradenské praxi Bílého kruhu bezpečí. Praha: BKB, 2007, s. 3-5 In: ŠÁMAL, 

P. a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2012, s. 3292. ISBN 978-80-7400-428-5. 
15

 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. 

vydání. Praha: Grada, 2008, s. 59, ISBN 978-80-247-2207-8. 
16

 Blíže viz. kapitola 1.4 

17
 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. 

vydání. Praha: Grada, 2008, s. 59-67, ISBN 978-80-247-2207-8. 
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 Paní Lenka byla ochotná se mnou pro účely diplomové práce absolvovat krátký rozhovor, respektive 

vyprávění jejího příběhu, avšak dle jejího přání není celý přílohou této práce. Paní Lenka byla 

v kontaktu s Policií ČR (v menším městě), avšak ta jí žádným způsobem nepomohla, nedokázala si 
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 1.3.1  Pronásledování prostřednictvím komunikačních prostředků 

Ty tam jsou doby poštovních holubů, ba i doby korespondenční. Žijeme ve světě 

pevných linek, faxů, mobilních telefonů, počítačů a internetu. Všechny tyto prostředky 

přináší usnadnění komunikace s okolím, avšak z pohledu stalkingu představují nemalý 

problém. Zatímco dříve musel být pachatel velmi vynalézavý a trpělivý, pakliže chtěl 

svou oběť systematicky pronásledovat a ovládat její život, dnes se v moderních 

technologiích skrývá neskutečné množství možností, jak může být jeho záměr 

usnadněn. Zjednodušení páchání tohoto činu bezpochyby vede k rozšíření případů 

stalkingu. Pachatel může své oběti telefonovat, zasílat SMS zprávy, avšak samozřejmě 

může využívat též „zastaralejších“ prostředků jako je právě zasílání dopisů, zanechávání 

vzkazů apod.  

 1.3.2  Kyberstalking 

Internet – vymoženost moderního světa, která nám mnohé dává, mnohé bere. Mimo 

jiné jej lze označit za jeden ze způsobů komunikace, který může působit zásadní dopady 

na poli stalkingu, proto bylo v roce 1999
19

 jednání osoby, jež se dopouští 

pronásledování právě prostřednictvím internetu, vyčleněno jako specifická forma zvaná 

kyberstalking.  

Internet nám umožňuje získávání ohromného množství informací, ke kterým je 

možné se velice snadno dostávat, vyžadovat je či je zpracovávat. Druhou stranou mince 

je však uvolnění soukromých informací, o což většina z nás často ani nestojí. Z pohledu 

oběti a pachatele stalkingu pak na jedné straně bere oběti její soukromí, na druhé dává 

pachateli možnost snazšího uskutečňování jeho záměru, otevírá mu brány pro 

systematický stalking. Pouhým kliknutím může pachatel závažně poškodit pověst oběti, 

a to bez zvláštních nákladů i na značnou vzdálenost. Zároveň tato technologie boří 

bariéry, zábrany, které by mohl pachatel dříve mít a zajišťuje mu tak výraznou 

anonymitu, kdy není nutné, aby se dostal do přímého kontaktu s obětí, případně se může 

vydávat za někoho jiného apod. Kyberstalking se tak bezpochyby stává atraktivní 

formou pronásledování pro širší okruh pachatelů.  

Velký problém současnosti lze shledávat například v sociálních sítích, které vedou 

část společnosti k vysoké míře otevřenosti a sdílnosti se značným počtem svých 

                                                                                                                                               
s nastalou situací poradit, možná se dokonce pachatele sama obávala. Několik měsíců tedy čelila 

nežádoucí pozornosti svého dnes již bývalého manžela, její psychika závažně utrpěla a prozatím se 

nedočkala spravedlnosti, kterou stále požaduje. 
19

 Tamtéž, s. 63 
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„přátel“. Uživatelé těchto sítí sdílející své osobní informace či aktuální polohu, si často 

vůbec neuvědomují, jaké příležitosti tímto jednáním stalkerům jako na stříbrném 

podnose servírují. Sociální sítě využívá především „nová generace“, která má vlivem 

virtuálních vztahů problémy s navazováním reálných kontaktů, kdy klesají její vztahové 

schopnosti, a to při dvoření se, navazování vztahů, péči o ně či jejich zdravém 

ukončování.
20

 Pro mladé lidi je snadné s někým komunikovat prostřednictvím zpráv, či 

snad dokonce pomocí emotikonů nebo Snapchatu, avšak na interakci „face to face“ 

nejsou připraveni, nemají s ní dostatek zkušeností, jelikož navazování kontaktů a vztahů 

je prostřednictvím internetu zkrátka snazší a pohodlnější. Reakce nemusí přijít 

okamžitě, je možné ji odložit na dobu, kdy je vhodná odpověď napadne, případně 

nemusí přijít vůbec.  

 1.3.3  Vyhledávání blízkosti oběti 

Pronásledovatel v těchto případech může vyhledávat přímý kontakt se svou obětí, 

tedy se s ní snaží domlouvat schůzky, navštěvuje ji či „náhodně“ potkává na místech, na 

kterých se oběť pravidelně zdržuje. Možná nejnebezpečnější formou vyhledávání 

blízkosti je však tzv. slídění, plížení se za obětí. Stalker oběť sleduje zpovzdálí, 

nezjevuje se jí, udržuje si jakousi anonymitu. Takovéhoto jednání se může dopouštět 

před bydlištěm či místem výkonu práce oběti, stykem se společnými známými/přáteli či 

prováděním volnočasových aktivit shodných s obětí pronásledování.  

V případě paní Lenky pachatel několik hodin čekal v autě před jejím bydlištěm i 

místem výkonu práce. Jakmile nasedla do auta a vyjela do ulic, okamžitě ve zpětném 

zrcátku zahlédla jeho auto, které ji pronásledovalo všude, kam jela. Ač se jednalo o jí 

známého pachatele, chtěl si zřejmě zachovat anonymitu, nikdy nezastavil vedle ní, 

ponechával mezi auty určitou vzdálenost. Motivací mohlo být vystrašení oběti či jen 

jeho touha po informacích o aktuálním dění v jejím životě.  

 1.3.4  Pomluvy a psychické deptání 

Pronásledovatel se může uchylovat k osočování či až velmi závažným pomluvám, 

které mají na osobní i pracovní život oběti značně negativní dopad. Takové vytváření 

pomluv může probíhat několika způsoby, od vystavování letáků, přes vyvěšování 

falešných inzerátů či článků, až například po zveřejňování televizních reportáží. 

                                                 
20

 LICHKOVÁ, A. P. Lidem chybí základní vztahové dovednosti. In: Diagnóza F [rozhlasový pořad]. 

ČRo Radio Wave, 23.6.2016 17:00 
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Psychického deptání oběti může pachatel dosahovat též delikventním chováním typu 

poškozování jejího majetku, odcizováním osobních věcí, urážkami, udáváním na policii, 

případně též prostřednictvím domácích mazlíčků (pachatel jim ubližuje, odebere je oběti 

apod.).  

Pokud bych se vrátila k případu paní Lenky, pachatel zde kontaktoval 

nejmenovanou televizní stanici, se kterou těsně před vánočními svátky natočil dvě 

velice věrohodné reportáže. V první reportáži hovořil o tom, jak jej oběť se svým synem 

systematicky psychicky týrala. Dva dny nato pokračoval druhou reportáží o údajném 

zneužívání dětí, které z pozice učitelky základní školy měla na starosti. V dané reportáži 

dcera pachatele dokonce telefonovala zaměstnavateli oběti s dotazem, zda si je vědom 

jejího nevhodného chování vůči žákům. Skutečnost pachatel dokazoval fotografiemi 

pořízenými ze závěru školního roku. Na fotografiích jsou oběť i děti v bazénu a jeho 

okolí, a to logicky v plavkách, avšak na žádných není patrný žádný zásadně nevhodný 

kontakt. Pořízena však byla fotografie, kde sedí oběť na houpací lavičce a ruce má 

položené na kolenou dvou svých žáků. Pachatel této situace využil jako důkaz toho, že 

oběť ve vyučovacím čase děti evidentně zneužívá. Dané osočení vedlo k tomu, že oběť 

byla několik hodin (a to i opakovaně) kontrolována a lustrována ze strany Ministerstva 

školství, které samozřejmě obvinění muselo přezkoumat, a způsobil jí tím velkou 

psychickou zátěž. Situace byla však natolik vyhrocena, že při obhajování daného tvrzení 

pachatel obvinil paní Lenku z incestu, tedy sexuálního styku s jejími vlastními syny.  

 1.3.5  Kontakt prostřednictvím třetích osob 

Pachatel může k pronásledování využít i třetích osob, tedy zpravidla příbuzných, 

známých či přátel oběti. Na osoby z jejího okolí často velmi přesvědčivě působí, dokáže 

být věrohodný ve svých tvrzeních a dokonce v nich vyvolává přesvědčení, že on sám je 

obětí. Pachatel tak dosáhne toho, že sami nejbližší oběti na ni následně působí, 

domlouvají jí, v podstatě brání pachatele, případně pronásledovateli poskytují informace 

o aktuálním dění v životě oběti a podporují ho tím v dalších aktech. Nečiní tak 

samozřejmě ve zlé víře, pouze nedokáží rozpoznat skutečný problém mezi obětí a 

pachatelem a pomoc poskytují nesprávné straně. Proto by měla oběť se svým okolím 

hovořit, včas jej informovat a tím si před pachatelem vybudovat částečnou ochranu.  

Pronásledování prostřednictvím kontaktu přes třetí osoby je registrováno asi ve 

třetině případů stalkingu.
21

  

                                                 
21
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 1.3.6  Fyzické násilí 

Jak uvádí Válková ve svém článku, dle výsledků studie realizované na Technické 

univerzitě v Darmstadtu bylo 39 % obětí vystaveno ze strany stalkera násilným 

praktikám, každá pátá oběť dokonce závažným útokům.
22

 I Čírtková uvádí zhruba 

stejnou statistiku fyzických ataků, a to 36 % případů, kdy 6 % pachatelů napadá i třetí 

osoby, tedy zpravidla příbuzné či blízké osoby oběti.
23

 Dle tabulky uvedené v příloze 6 

mají někteří pachatelé vyšší sklony uchylovat se k fyzickému násilí než jiní.
24

 Tak 

například u odmítnutého pachatele, u kterého je pravděpodobnost útoku nejvyšší, je 

třeba brát jeho případné výhrůžky se zvýšenou vážností oproti nekompetentnímu svůdci 

a dle toho s ním odborně pracovat. Podle Čírtkové pak většina pachatelů své činy 

předem oznamuje, a to často do podrobností ohledně provedení, místa či času. Z těchto 

dvou údajů by tedy mělo vyplývat, že řadě útoků lze efektivními prostředky předejít a 

zajistit tak, aby nedošlo k zásadním následkům v životě oběti, pakliže samozřejmě oběť 

komunikuje a spolupracuje s odborníky. 

Zpravidla násilí nedosahuje takové intenzity závažnosti, aby se jednalo o přestupek, 

tím spíše o trestný čin, ovšem i sebemenší fyzické násilí (políček, kopanec, chycení pod 

krkem) na psychiku oběti závažně působí, signalizuje její zvýšené ohrožení, nemluvě o 

tom, že počáteční násilí se stupňuje a až vraždou končí zhruba 2 % případů.
25

 Ale právě 

fyzickému násilí je v každém případě třeba předcházet a obětem pomáhat tak, aby se 

stalking nepřeklenul až do jeho nejzávažnější podoby, případně by s pachatelem měly 

začít pracovat orgány činné v trestním řízení, ale i psychologové či psychiatři. 

 1.4  Stalking vs. trestný čin nebezpečného pronásledování  

Kapitola věnovaná výkladu pojmu by nebyla úplná, pokud bych zde nevymezila 

rozdíl mezi stalkingem a nebezpečným pronásledováním, resp. trestným činem 

nebezpečného pronásledování. Ač tyto pojmy chápe řada lidí jako synonyma, existují 

                                                                                                                                               
vydání. Praha: Grada, 2008, s. 63, ISBN 978-80-247-2207-8. 
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násilí dle jejich typologie považuji tuto za dostatečně relevantní. Typologie pachatelů je pak blíže 

rozebrána v kapitole 3.2.3. 
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mezi nimi určité rozdíly a zatímco každé nebezpečné pronásledování je zároveň 

stalkingem, opačně tomu tak není.  

Velmi přehlednou klasifikaci uvádí Čírtková,
26

 která rozděluje stalking na tři 

skupiny případů, a to dle jejich závažnosti. Nejmírnější podobu představuje obtěžování, 

někdy označované též jako distální stalking, jehož pachatelé nejsou pro oběť zásadně 

nebezpeční v tom smyslu, že se neuchylují k jejímu fyzickému napadení. Zpravidla se 

drží vpovzdálí, zachovávají si určitou anonymitu a oběť zahrnují zprávami, dopisy, 

drobnými dárky apod. Ač se jedná o velmi lehkou formu stalkingu, neznamená to, že 

oběti nepůsobí psychickou újmu či omezení.  

Druhou variantou je pronásledování, neboli proximální stalking, kdy již ze strany 

pachatele dochází k vyhledávání blízkosti oběti, ve které vyvolává pocit strachu. 

Příkladem může být zanechávání vzkazů v takové formě, aby oběť pachatelovu 

přítomnost registrovala (ponechání vzkazu ve schránce, za stěračem auta apod.). 

Zároveň také dochází k pokusům o přímý kontakt s obětí.  

Poslední a zároveň nejzávaznější podobou stalkingu je nebezpečné pronásledování, 

které může probíhat na dálku, ale i v přímém kontaktu s obětí. V těchto případech jí 

pachatel vyhrožuje vážnou újmou. Z logiky věci pak vyplývá, že pouze tato forma 

stalkingu naplňuje skutkovou podstatu trestného činu uvedeného v ustanovení § 354 TZ.  

 2  Trestněprávní analýza stalkingu 

V České republice je ve vztahu ke stalkingu velkým mezníkem rok 2009, kdy se 

naši zákonodárci začínají o tento fenomén aktivně zajímat a dokonce jej přijímají jako 

novou skutkovou podstatu, našemu právnímu řádu dosud neznámou.  

Tato kapitola je věnována trestněprávnímu rozboru nejzávažnější formy stalkingu, 

tedy nebezpečnému pronásledování. Zaměřuje se však i na otázky týkající se prostředků 

postihu stalkingu před jeho kriminalizací, důvodů vedoucích zákonodárce k jeho 

závěru, procesu začlenění do nové právní úpravy či trestů hrozících pachateli 

pronásledování. Pokusím se zde tuto skutkovou podstatu detailněji rozebrat a za pomocí 

komentářů či judikatury vymezit její výklad a mimo jiné též popsat vztah k trestnímu 

řádu.  
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 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. s. 225-226, ISBN 978-80-7380-213-4. 
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 2.1  Právní úprava a postih před přijetím nového TZ 

Jak již bylo několikrát zmíněno, trestný čin nebezpečného pronásledování, který 

v sobě reflektuje část jevu zvaného stalking, nebyl ani v době přijetí trestního zákoníku 

ničím novým, neznámým. Nejen vlivem technologického rozvoje se s tímto obtěžujícím 

chováním společnost setkává již řadu let (o tom svědčí i brzké zakomponování do 

právní úpravy států USA). I před přijetím nového trestního zákoníku bylo možné se 

stalkingem bojovat, a to prostředky trestního a civilního práva. V rámci trestněprávní 

úpravy jím byl postih dle podobných skutkových podstat uvedených v tehdejším 

trestním zákoně, civilní právo pak poskytovalo ochranu oběti prostřednictvím negatorní 

žaloby či předběžného opatření, jak je uvedeno v kapitolách níže.  

 2.1.1  Postih dle podobných skutkových podstat trestního zákona 

Trestní zákon z roku 1961 obsahoval ustanovení několika trestných činů, která 

představovala možnost sankcionování protiprávního jednání obdobného nebezpečnému 

pronásledování, ale pochopitelně zcela nevystihovala jeho podstatu. Příkladem mohou 

být trestné činy neoprávněného nakládání s osobními údaji, výtržnictví, pomluva, 

poškození cizích práv, úmyslné ublížení na zdraví, vydírání, útisk, porušování domovní 

svobody a celá řada dalších. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i za účinnosti předchozího kodexu trestního 

práva bylo možné pachatele stalkingu trestně stíhat, avšak úprava byla značně 

nepřehledná a roztříštěná. Nehledě na to, že některá jednání, na první pohled naprosto 

neškodná, nebylo možné ani v souhrnu trestněprávně postihnout (například právě 

opětovné kontaktování, telefonáty, SMS zprávy, objednávání zboží apod.). Proto možná 

za větší pozornost stojí postih stalkingu podle civilního práva, v rámci něhož měla oběť 

možnost využít dvou různých prostředků ochrany proti pachateli – jmenovitě jsou to 

negatorní žaloba a předběžné opatření. 

 2.1.2  Negatorní žaloba 

Pachatelé stalkingu se svým chováním zpravidla dopouští zásahu do práv na 

ochranu osobnosti, jehož úprava byla obsažena v ustanovení § 11 OZ
27

, které říká, že 

každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

                                                 
27 

Vzhledem k výkladu o prostředcích před přijetím trestního zákoníku z roku 2009 zde využívám též 

staršího občanského zákoníku účinného v této době, avšak i nový občanský zákoník (2012) tuto úpravu 

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

povahy
28

. Pakliže tedy došlo k porušení této sféry oběti, mohla se tato domáhat zdržení 

se jakéhokoliv zásahu do jejích osobnostních práv ze strany pachatele, a to právě 

prostřednictvím negatorní žaloby (též zápůrčí žaloba), jakožto zvláštního prostředku 

ochrany osobnosti. Smyslem žaloby bylo upuštění od neoprávněných zásahů, odstranění 

jejich následků a případné přiměřené zadostiučinění, to vše dle určení soudu 

s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem, za nichž k porušení práva 

došlo.
29

 

 2.1.3  Předběžné opatření podle občanského soudního řádu 

Byla-li osoba podezřelá ze spáchání přestupku občanského soužití, nebylo možné ji 

zadržet ani nechat zkoumat její duševní stav soudním znalcem, natož pak ji vzít do 

vazby nebo jiné detence. Nebylo tedy možné oběť dostat z dosahu takto nebezpečné 

osoby stalkera, zabránit mu v dalším poškozování oběti a její rodiny. Z tohoto důvodu, a 

zároveň též pro dlouho se táhnoucí soudní řízení, byl zaveden nový prostředek ochrany 

oběti, a tím bylo předběžné opatření, které řešilo potřebu zatímní úpravy vztahů a 

poměrů mezi stalkerem a obětí.  

Ustanovení § 76b odst. 1 OZ říká,
30

 že pokud návrh směřuje vůči účastníku 

(pachateli), jehož jednáním byl vážným způsobem ohrožen život, zdraví, svoboda nebo 

lidská důstojnost navrhovatele, mohl předseda senátu prostřednictvím předběžného 

opatření uložit některý z příkazů/zákazů či jejich kombinaci. O návrhu soud rozhodoval 

bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od podání, bez slyšení účastníků, bez jednání, 

a pakliže jej vydal, trvalo jeden měsíc od vykonatelnosti.  

Soudce mohl pachateli uložit, aby opustil společné obydlí, jeho bezprostřední okolí 

nebo se v něm nezdržoval a nevstupoval do něj. Další možností bylo vyslovení zákazu 

vstupu do bezprostředního okolí společného obydlí nebo obydlí navrhovatele a 

zdržování se v něm. V neposlední řadě bylo možné nařídit zdržení se setkávání s obětí, 

případně též zdržení se setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. Dle 

charakteru těchto opatření se pro účely stakingu (přesněji ex-partner stalkingu) využilo 

posledního ze zmíněných, a to z toho důvodu, že jakékoliv předběžné opatření 

vztahující se ke společnému obydlí bylo možné využít pouze v rámci domácího násilí. 

                                                 
28

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 11 
29 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 13 
30 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 76b odst. 1 (ve znění s účinností od 1. 1. 2007 do 

19. 7. 2009) 
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Ke stalkingu mezi spolužijícími osobami nemůže docházet, jedná se pak právě o domácí 

násilí, které má ráz psychického či fyzického týrání. Ustanovení občanského zákoníku 

však nepodávalo taxativní výčet možného obsahu předběžných opatření, a proto bylo 

možné se setkat i s jejich odlišnými podobami. 

V případě, že stalker porušil příkaz/zákaz, jenž mu byl uložen předběžným 

opatřením, dopustil se tím trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a 

vykázání a mohl tak být potrestán odnětím svobody až na tři léta
31

. 

Pro úplnost bych zde chtěla dodat, že dle důvodové zprávy
32

 byl tento vládní návrh 

zákona, resp. přidání ustanovení § 76b OSŘ, vedeno především vidinou pomoci obětem 

domácího násilí, avšak předpokládám, že zákonodárcovým úmyslem byla i ochrana 

obětí ex-partner stalkingu, který je též formou násilí mezi stejnými subjekty, kdy tento 

názor zastává například i Čuhelová ve svém článku věnovanému nástrojům ochrany 

před neoprávněným sledováním a obtěžováním.
33

  

 2.2  Proces zakomponování nebezpečného pronásledování do právního 

řádu ČR 

Trestní zákon
34

 byl součástí právního řádu České republiky 47 let a především pro 

své nesoucí stigma politicko-právní doktríny totalitního státu,
35

 nesourodost a 

nesystematičnost dílčích i zásadních změn a doplňků se již delší dobu hovořilo o 

potřebě nové kodifikace.
36

 V roce 1995 byla tehdejším ministrem spravedlnosti 

sestavena komise pro rekodifikaci trestního práva, a tím bylo přistoupeno k návrhům 

úprav trestního práva hmotného, a to ne pouhou novelizací stávajícího kodexu, ale zcela 

novou kodifikací.  

Trestní zákoník byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 40/2009 Sb., čímž byl tento 

dlouhodobý proces rekodifikace završen. Pokud se ale podíváme do návrhu 

předmětného zákona, ustanovení o nebezpečném pronásledování v něm nenalezneme.
37

 

                                                 
31

 Zákon č. 40/1961 Sb., trestní zákon, § 171 odst. 4 
32

 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany 

před domácím násilím, ze dne 5. 11. 2004 
33

 ČUHELOVÁ, K. Právní nástroje ochrany před neoprávněným sledováním a obtěžováním. Právní 

rozhledy. 2010, č. 15, s. 559. 
34

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
35

 HULÁN, P. Nový trestní zákoník (rekodifikace trestního práva). eAdvokacie [online]. 2010 [cit. 2017-

01-30]. Dostupné z:  

http://www.e-advokacie.cz/cs/clanky/novy-trestni-zakonik-rekodifikace-trestniho-prava 
36  

VANTUCH, P. Návrh nového trestního zákoníku. Právní rádce [online]. 2005 [cit. 2017-01-30]. 

Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-16021900-navrh-noveho-trestniho-zakoniku 
37

 Vládní návrh zákona, sněmovní tisk 410/0, část č. 1/9 Vl.n.z. Trestní zákoník – EU. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 2008 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: 
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Jak se tedy do nového zákoníku dostal, jaký byl celý proces jako zakomponování do 

zcela nové úpravy a co vedlo k zákonodárce k vytvoření skutkové podstaty 

nebezpečného pronásledování? 

 2.2.1  Mediálně známé případy stalkingu v ČR 

I v České republice se vyskytly případy stalkingu, které se díky svým důsledkům 

dostaly do povědomí médií a tím i široké veřejnosti. Jedná se o případy jedné 

z nejtěžších forem stalkingu, tedy takové, které vedly v konečné fázi až ke smrti obětí. 

Těmito případy jsou příběhy Michaely M., která byla pachatelem ubita větví stromu 

přímo před svým bydlištěm, a zastřelení ženy před nákupním centrem v Praze. První 

z příkladů se stal v roce 2007, druhý pak v roce 2008, oba tedy těsně před přijetím 

skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování. Tyto tragické události, 

jejich okolnosti a následky, byly jednou z příčin zakomponování dané skutkové 

podstaty do nového trestního zákoníku.  

Případ několikaměsíčního pronásledování mladé ženy skončil ubitím větví před 

jejím vlastním bydlištěm. Tento asi nejznámější případ stalkingu se bezpochyby zaryl 

do paměti nejen rodině oběti, ale též veřejnosti, odborníkům a politikům. Pachatelem 

činu byl Michaelin kolega Petr D., který se o ni ucházel, snažil se s ní navázat intimní 

vztah a přes její odmítnutí ve svém počínání stále pokračoval. U pachatele se projevoval 

typický vzorec chování, tedy nejprve oběť zahrnoval příjemnými zprávami, drobnými 

dárky, ovšem posléze přešel k poškozování věcí, sledování oběti a ve finále též 

k vyhrožování. Impulzem pro Petrovo jednání byla pomoc ze strany Michaely při 

začlenění do pracovního kolektivu. Nejsmutnějším na tomto případu je fakt, že se 

Michaelin život nepovedlo zachránit ani přes to, že se obrátila na policii, spolupracovala 

s Bílým kruhem bezpečí, komunikovala s médii, psychology a využila veškerých 

dostupných prostředků, které byly v tehdejší době dostupné. Ještě před smrtí Michaely 

se věc samozřejmě dostala i před soud, kde si Petr za nebezpečné vyhrožování vysloužil 

trest ve výši 200 hodin veřejných prací. Trest z jeho strany nebyl vykonán a měl být 

přeměněn v odnětí svobody, ale ještě než náhradní trest nastoupil, Michaelu zavraždil.  

Mnozí odborníci se pozastavovali nad tím, zda by byly větší šance na její přežití, 

pokud by u nás existovala právní úprava obdobná té zahraniční. Čírtková se k tomuto 

vyjádřila tak, že pokud by byl stalking uznán za trestný čin, pachatel (resp. násilník) by 

se minimálně dostal dříve do rukou odborníků, kteří by posoudili jeho psychický stav a 

                                                                                                                                               
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0 
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dostali jej z blízkosti oběti.
38

 

Ve zmiňovaném druhém případě teprve pětadvacetiletou ženu její bývalý přítel, 

který neunesl jejich rozchod, zastřelil před nákupním centrem. Opět tak bylo 

vygradováno jednání pachatele, který oběť nejprve stalkoval prostřednictvím telefonátů, 

SMS zpráv, následně ji začal sledovat. I když se policii pachatele vraždy podařilo 

vypátrat, než jej stihla zadržet, střelil se do hlavy a zraněním podlehl. I v tomto případě 

oběť vyhledávala pomoc u policie a médií, avšak ani její život se nepodařilo uchránit.  

 2.2.2  Okolnosti a příčiny přijetí nového TČ  

Jak již bylo výše zmíněno, antistalkingové zákony začínají mít na konci 20. století 

své nezastupitelné místo nejen v řadě evropských úprav. Například u našich sousedů, 

Německa a Rakouska, vzniká celá řada výzkumů týkajících se stalkingu, a to právě 

s ohledem na četnost, závažnost a psychické důsledky dopadající na jeho oběti.  

Česká republika poměrně dlouhou dobu za těmito zeměmi zaostává. Nejen, že nemá 

prostředky pro řešení nastalých situací (nikoliv žádné, ale zřejmě nedostatečné, zejména 

v porovnání s ostatními zeměmi, které na daný jev poměrně zásadním způsobem reagují 

již o několik let dříve), ale zjevně ani nepřikládá dostatečný zájem, možná si závažnost 

stalkingu neuvědomuje.  

Byly to bezesporu hlavně výše zmíněné příběhy dvou žen, jejichž život byl 

předčasně ukončen rukou jejich blízkých, které přiměly odborníky, veřejnost a 

zákonodárce, aby bylo možné na stalking účinněji reagovat. Odborníci, kteří s obětmi 

stalkingu přicházeli do kontaktu, si uvědomovali nedostatečnou úpravu před přijetím 

nového trestního zákoníku. Například Bílý kruh bezpečí vydal pro své interní potřeby 

manuál pro identifikaci tohoto jevu a obecně se jistě z velké části přičinil ke vzniku 

skutkové podstaty nebezpečného pronásledování. Z řad odborníků apelujících na 

zařazení stalkingu do připravovaného trestního zákoníku to pak byly například Čírtková 

a Válková. 

Přesto, že se již v roce 2007 hovořilo o možnostech trestněprávního postihu 

nebezpečného pronásledování, nebyla zprvu tato skutková podstata ve vládním návrhu 

nového trestního zákoníku, který byl Poslanecké sněmovně předložen ministrem 

spravedlnosti Pospíšilem dne 25. 2. 2008, vůbec obsažena. Důvodem byl odkaz na 

princip ultima ratio trestního práva, tedy na možnost postihu v rámci jiných právních 

                                                 
38  

FRYDECKÁ L. Proboha ať už mi dá pokoj. Bílý kruh bezpečí [online]. 2007 [cit. 2016-04-11]. 

Dostupné z: https://www.bkb.cz/aktuality/n111-z-tisku-proboha-at-uz-mi-da-pokoj/ 
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odvětví, zejména pak právem přestupkovým a právem na ochranu osobnosti.
39

 Výbor 

pro prevenci domácího násilí však doporučil Radě vlády pro rovné příležitosti žen a 

mužů, resp. ministerstvu spravedlnosti, vypracování návrhu na zavedení skutkové 

podstaty tohoto nového trestného činu, kdy ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny 

následně došel ke schválení jediné změny oproti vládnímu návrhu, a tou bylo právě 

zařazení skutkové podstaty nebezpečného pronásledování do výčtu trestných činů. Na 

konci roku 2008 byl předmětný návrh nové skutkové podstaty schválen Poslaneckou 

sněmovnou a postoupen Senátu, kde byl návrh též přijat a předložen prezidentu 

Klausovi k podpisu. K vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 9. 2. 2009 pod číslem 

40/2009 Sb. a s účinností od 1. 1. 2010 se tedy trestný čin nebezpečného pronásledování 

i u nás stává součástí právního řádu.
40

 

 2.3  Rozbor skutkové podstaty TČ  

V této kapitole bych se ráda věnovala detailnímu rozboru ustanovení § 354 trestního 

zákoníku, avšak než k tomuto přistoupím, cítím jako nutné na tomto místě uvést k němu 

určitý úvod a zasadit jej tak do širšího kontextu trestněprávní nauky, případně definovat 

vybrané základní pojmy trestního práva tak, aby bylo možné problematiku 

nebezpečného pronásledování komplexně pochopit. 

 2.3.1  Exkurs k základním pojmům trestního práva 

Základem trestní odpovědnosti je trestný čin (u mladistvých provinění), který je 

v trestním zákoníku vymezen jako „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za 

trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“
41

 Pro vyřčení závěru, že byl 

v konkrétním případě spáchán trestný čin, je třeba, aby byly naplněny veškeré zákonné 

znaky trestného činu, kterými jsou protiprávnost, obecné znaky vztahující se k subjektu, 

tedy pachateli, a v neposlední řadě též typové znaky tvořící tzv. skutkovou podstatu 

trestného činu. Zatímco obecné znaky, mezi něž patří věk, příčetnost a u mladistvých 

pachatelů též rozumová a mravní vyspělost, od sebe jednotlivé trestné činy neodlišují, 

jsou to právě typové znaky, na základě kterých je nám umožněno tak činit. Typovými 

znaky, resp. znaky skutkové podstaty trestného činu jsou objekt, objektivní stránka, 

subjekt (pachatel) a subjektivní stránka. 
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ŠÁMAL, P., F. KORBEL. Trestněprávní postih nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingu. [systém 

ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2016-07-05]. ASPI_ID LIT34565CZ. Dostupné v Systému ASPI 
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 Sněmovní tisk 410 Vl.n.z. Trestní zákoník – EU [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
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 Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 13 odst. 1 
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Aktuální pojetí trestného činu označujeme jako pojetí formální. V konkrétních 

případech však může působit přílišnou tvrdost trestního práva, proto trestní zákoník 

myslí na jeho změkčení prostřednictvím dvou korektivů – hmotněprávním korektivem 

reprezentovaným zásadou subsidiarity trestní represe a korektivem procesním 

vyjádřeným v zásadě oportunity
42

. Podle zásady subsidiarity trestní represe (též 

označované jako princip ultima ratio) by se měla trestní odpovědnost pachatele 

uplatňovat jen v těch společensky škodlivých případech, u nichž nepostačuje postih 

podle jiného právního předpisu.
43

 Vodítka pro určení společenské škodlivosti jsou 

demonstrativním výčtem uvedena v § 39 odst. 2 TZ a jsou jimi „význam chráněného 

zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti za 

kterých byl čin spáchán, osoba pachatele, míra zavinění pachatele a jeho pohnutka, 

záměr nebo cíl.“ Zmíněná zásada se projeví tak, že ač budou naplněny veškeré formální 

znaky trestného činu, trestní odpovědnost v konkrétním případě nebude založena právě 

z důvodu toho, že orgány činné v trestním řízení shledají u činu nedostatečnou míru 

společenské škodlivosti, u které postačí postih dle jiného právního předpisu a uplatní tak 

zásadu subsidiarity trestní represe.
44

 Právě tento korektiv byl hlavním argumentem těch, 

kteří spatřovali zanesení nové skutkové podstaty nebezpečného pronásledování jako 

nadbytečné, neúčelné a apelovali na řešení tohoto problému v rámci jiných odvětví 

práva, jak již bylo ostatně uvedeno výše. Pakliže by stát neuplatňoval prostředky 

trestního práva zdrženlivě, tedy v případech, kde jiné právní prostředky selhávají či jsou 

neefektivní, postupoval by protiústavně. Tento důvod „odpůrců“ je tedy jistě na místě, 

avšak zákonodárce přesto shledal potřebu nebezpečné pronásledování kriminalizovat a 

je to právě opět zásada subsidiarity trestní represe, která dává příslušným orgánům 

možnosti dodržení ústavnosti tím, že ji užijí v případech, kdy by byl postih dle trestního 

práva příliš přísný.
45

 

České trestní právo bylo až do 31. 12. 2009 postaveno na tzv. monopartici, tedy 

znalo pouze jednu kategorii trestných činů. Počínaje rokem 2010, tedy od účinnosti 

aktuálního trestního zákoníku, rozlišuje trestné činy na zločiny a přečiny. Ustanovení 
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§ 14 odst. 2 definuje přečiny jako „všechny nedbalostní trestní činy a ty úmyslné trestné 

činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 

pěti let.“
46

 Trestné činy nespadající pod definici přečinu, jsou zločinem. Jak bude níže 

vysvětleno, trestný čin nebezpečného pronásledování, za který je možné uložit 

v základní skutkové podstatě jeden rok trestu odnětí svobody, u kvalifikované pak tři 

roky, je dle této definice přečinem.  

 2.3.2  Objekt a s ním spojené zařazení do systematiky trestního zákoníku 

Účinností trestního zákoníku se součástí našeho právního řádu stává skutková 

podstata trestného činu nebezpečného pronásledování, a to zejména jako doplnění 

skutkových podstat trestných činů týrání osoby žijící ve společné domácnosti, vydírání, 

a nebezpečného vyhrožování. Poslední ze zmíněných se od nebezpečného 

pronásledování liší zejména svou nižší intenzitou útoků a délkou trvání, kdy u něho 

postačí pouze jeden jediný útok. 

Zákonodárce trestný čin nebezpečného pronásledování zařadil v rámci systematiky 

trestního zákoníku, resp. jeho zvláštní části, do hlavy desáté, tedy pod trestné činy proti 

pořádku ve věcech veřejných, konkrétněji pak do jejího pátého dílu – trestné činy 

narušující soužití lidí. V desáté hlavě zvláštní části trestního zákoníku nalezneme 

širokou škálu trestných činů, které chrání řadu společenských zájmů a hodnot 

nezbytných k řádnému fungování demokratického státu a ochraně veřejnosti.
47

 Pro 

členění do jednotlivých hlav a dílů zvláštní části trestního zákoníku je rozhodující 

druhový objekt, který je vyjádřen společnými rysy individuálních objektů jednotlivých 

trestných činů. Desátá hlava je rozdělena celkem do osmi dílů, kdy pro naši 

problematiku je důležitý díl pátý, jehož chráněným druhovým objektem je „ochrana 

veřejného pořádku proti jednání, které hrubě narušuje soužití lidí, především chrání 

skupiny obyvatel i jednotlivce před násilnými útoky a vyhrožováním z rasistických či 

jiných xenofobních pohnutek a před vyvoláváním takových nálad v obyvatelstvu“.
48

 

Individuálním objektem trestného činu nebezpečného pronásledování je dle Šámala 

„klidné mezilidské soužití chráněné před rušením, které spočívá v obtěžování a 

znepříjemňování života oběti nad únosnou míru“.
49
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Nad zařazením nebezpečného pronásledování do systematiky trestního zákoníku se 

lze jistě pozastavovat. Tak například Visinger ve svém článku zpochybňuje vhodnost 

začlenění do desáté hlavy, kdy jako vhodnější shledává zařazení do hlavy druhé a 

v rámci té do dílu druhého – trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a 

listovního tajemství, a to právě pro blízkost objektu. V daném článku dokonce popírá, 

že je zařazen mezi trestné činy, které mají společný objekt, a poukazuje na fakt, že 

například trestný čin poškozování cizích práv byl správně přesunut do hlavy druhé, 

zatímco dvě nové skutkové podstaty (nebezpečné vyhrožování a nebezpečné 

pronásledování) byly nesmyslně zakomponovány do hlavy desáté.
50

Ani Válková 

nepopírá, že by bylo vhodné zařadit tento trestný čin do druhé hlavy trestního zákoníku, 

ovšem na rozdíl od Visingera neshledává aktuální zařazení jako nelogické a objektem 

nesouvisející.
51

 

 2.3.3  Objektivní stránka 

Objektivní stránkou se rozumí charakteristika způsobu spáchání trestného činu a 

jeho následky. Obligatorními znaky skutkové podstaty jsou jednání, následek trestného 

činu a příčinný vztah mezi jednáním a následkem. Znaky fakultativními jsou pak 

například místo, čas a účinek jednání, hmotný předmět útoku aj. Zatímco fakultativní 

znaky nejsou u jednotlivých skutkových podstat trestných činů povinně vyžadovány, 

obligatorní znak nesmí chybět v žádné z nich.
52

 Pokud by některý ze znaků objektivní 

stránky trestného činu nebyl naplněn, pachatel je beztrestný.
53

 

Dle ustanovení § 354 trestního zákoníku zní skutková podstata trestného činu 

nebezpečného pronásledování následovně: 

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, 
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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. 

Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-

li čin uvedený v odstavci 1 

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, 

b) se zbraní, nebo 

c) nejméně se dvěma osobami.
54

 

Objektivní stránka tedy zahrnuje dlouhodobé pronásledování, které pachatel 

provádí ve formách, jež jsou ve skutkové podstatě taxativně vymezené (viz. písmena a) 

až e) prvého odstavce §354). Zároveň musí takové pronásledování vzbudit v oběti 

důvodnou obavu o život nebo zdraví její či osob jí blízkých.  

V praxi činí aplikace některých forem jednání obsažených ve skutkových 

podstatách značné potíže. V našem konkrétním případě bude jistě nutné zaměřit se na 

pojem dlouhodobosti pronásledování, obvyklý způsob života a způsobilost vzbuzení 

důvodné obavy. Jistě není třeba se blíže pozastavovat nad jednáním popsaným pod 

písmeny a) až c) daného ustanovení, které dle mého názoru aplikační problémy 

vzbuzovat nemusí. 

 2.3.3.1  Znak dlouhodobosti 

Pozastavila bych se zejména u znaku dlouhodobosti, který může činit jisté potíže při 

výkladu, a kterému se ostatně i poměrně podrobně věnuje judikatura Nejvyššího soudu 

ČR. Vymezení tohoto pojmu je důležité zejména pro určení, kdy se jedná o chování 

společensky tolerovatelné, „normální“, a kdy již dochází k naplnění předmětné 

skutkové podstaty.  

Dlouhodobostí se rozumí opakující se, zpravidla systematicky a soustavně 

prováděné jednání, ke kterému dochází po určitou dobu. Nejedná se tedy o ojedinělý 

nebo nahodilý projev pachatele, jež může být sice společensky škodlivý, nežádoucí a 

zdánlivě přiřaditelný pod pojem pronásledování, avšak ke kterému došlo pouze 
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v jediném případě, a který tak nemůže naplnit znak citované skutkové podstaty
55

, kdy je 

právě v dlouhodobosti (opakujícím se a určitou dobu trvajícím jednání) shledávána 

závažnost tohoto jednání, pro které je kriminalizováno.  

Jak již bylo popsáno v kapitole první, pronásledování může mít několik forem, 

přičemž každá z nich je určitým kontaktem s obětí pronásledovatele. Pro pojem 

dlouhodobosti je tedy nutné splnění jednak opakujícího se jednání, kdy se hranice 

pohybuje kolem počtu 10 pokusů o kontakt s obětí (hovoříme o kvantitativním 

vymezení dlouhodobosti), a dále též pronásledování po určitou dobu, tedy minimálně 

4 týdnů.  

Tuto hranici je však třeba považovat za dosti orientační. Velice důležitou roli pro 

určení trestnosti zde hraje posouzení soudu, který musí vzít v potaz například i 

frekvenci jednotlivých kontaktů ze strany pachatele. Vedle intenzity útoků pachatele 

bych ještě ráda zmínila též charakter, resp. formu nebezpečného pronásledování, kdy lze 

konstatovat, že s každou závažnější formou se zkracuje doba, po kterou musí jednání 

probíhat (tedy například telefonáty a SMS zprávy budou z hlediska naplnění znaku 

dlouhodobosti posuzovány jinak, než neustálé sledování oběti), aby bylo 

charakterizováno jako dlouhodobé, což potvrzuje i judikatura Nejvyššího soudu.
56

 
57

 

Pokud k pronásledování dochází po delší období (řádově měsíce, roky), je takové 

chování posuzováno jako potenciálně vysoce nebezpečné s ohledem na zvýšení 

pravděpodobnosti násilných sklonů pachatele, které mohou končit až smrtí oběti.
58

 

S tímto souhlasí i Visinger, který říká, že újma oběti a společenská nebezpečnost roste 

s délkou stresu a strádáním oběti. Zároveň též říká, že by u duševně zdravé oběti neměl 

ojedinělý akt vyvolat důvodné obavy o život či zdraví, čímž tedy shledává požadavek 

dlouhodobosti jako legitimní.
59

 

Za zmínku zde jistě ještě stojí i velmi důležité usnesení Nejvyššího soudu ČR, které 

pojem dlouhodobosti vykládá jako „přinejmenším několik vynucených kontaktů 

pachatele s poškozeným nebo pokusů o ně, které zároveň musí být způsobilé vyvolat 

v poškozeném důvodnou obavu. Tyto požadavky ovšem nesplňují ojedinělé nebo 

náhodné projevy byť jinak nežádoucího chování“.
60

 Toto usnesení bylo následně 
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potvrzeno již výše uvedeným rozhodnutím NS 11 Tdo 1672/2011 a ztotožnilo se 

s názorem vyjádřeným v odborné literatuře, konkrétně s komentářem k trestnímu 

zákoníku od Šámala, na který i odkazuje. 

 2.3.3.2  Omezování obvyklého způsobu života 

K tomuto znaku se v komentáři (na který mimo jiné odkazuje i judikatura 

Nejvyššího soudu)
61

 vyjadřuje Válková tak, že za omezování obvyklého způsobu života 

je třeba považovat omezení dosavadního života poškozeného, ke kterému dojde proti 

jeho vůli nežádoucími zásahy pachatele do sféry jeho osobního, rodinného, ale i 

profesního života. Může jít o omezení v rovině zájmové, kulturní, sportovní apod., a to i 

týkající se společných činností s rodinnými příslušníky poškozeného, např. S jeho dětmi, 

kdy poškozený nebude moci v důsledku pronásledování obviněného vykonávat své 

obvyklé aktivity nebo budou tyto aktivity podstatně narušeny.
62

 

Pro posouzení znaku omezení obvyklého způsobu života bude tedy stěžejní zejména 

subjektivní nahlížení oběti, tedy její pocity ve vztahu k jednání pachatele. Je jisté, že 

každý jedinec se s takovouto situací vypořádá dle své povahy, psychické stability, tedy 

jeden může zvládat ataky pachatele bez větších problémů a zásadnějšího omezování 

svého životního stylu, jiný však může být „slabší“ povahy a v důsledku pronásledování 

přestane společensky žít. Subjektivní hledisko je zde doplněno jakousi objektivizací, 

kdy je třeba vzít v potaz například pracovní zaměření oběti. Tak například nadměrná 

pozornost ve vztahu ke známým osobnostem nebývá ničím neobvyklým a lze u nich 

předpokládat nutnost vyšší intenzity pronásledování, zatímco u kuchaře by stejná míra 

obtěžování znak omezení obvyklého způsobu života naplnila.  

 2.3.3.3  Důvodná obava 

I zde bych ráda odkázala na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, tentokráte na 

relativně nové usnesení 7 Tdo 947/2016, které však doslovně navazuje na již citované 

usnesení 8 Tdo 1082/2011 (nutno podotknout, že i zde soud doslovně cituje Válkovou 

z komentáře Šámal a kol.) a obecně lze tedy judikaturu vztahující se k trestnému činu 

nebezpečného pronásledování vnímat jako doposud velice konstantní. Důvodnou 

obavou se dle něho rozumí „stav poškozeného objektivně způsobilý vyvolat u něj 

nejvyšší stupeň obav, úzkosti nebo jiného tísnivého pocitu ze zla, kterým se na 
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poškozeného působí, přičemž však není nutné, aby byl takový pocit v poškozeném 

skutečně vyvolán.“
63

 

Obava u jednotlivce vzniká opět na základě subjektivního vnímání situací, a to 

nejen o zdraví fyzické, ale též psychické. Vzhledem k tomu, že se má jednat o obavu 

důvodnou, je nutné naplnění tohoto znaku stavět na objektivním hledisku, tedy 

posuzovat, zda pachatelovo jednání reálně mohlo obavu poškozeného vyvolat. Pro 

naplnění znaku důvodné obavy postačí pouze možnost jejího vyvolání, nemusí tedy 

v konkrétním případě vůbec vzniknout. S ohledem na zde uvedené je třeba, aby soud 

v každém jednotlivém případě zkoumal, zda jednání pachatele bylo tak závažné, aby 

objektivně, tedy u průměrně rozumné osoby, mohlo obavu vzbudit. 

 2.3.4  Pachatel 

Trestní zákoník v ustanovení § 22 odst. 1 uvádí, že pachatelem trestného činu je ten, 

kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či 

přípravy, je-li trestná. Jelínek však tuto zákonnou definici pokládá za zkratkovitou, 

nepřesnou, a proto ji doplňuje následovně: „Pachatelem trestného činu je trestně 

odpovědná osoba, která bezprostředně spáchala trestný čin.“
64

 
65

 

Kromě fyzických osob jsou v České republice počínaje rokem 2012 trestně 

odpovědné též právnické osoby a pro úplnost znaku pachatele je nutno podotknout, a již 

ze samotné podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování to vyplývá, že 

právnické osoby nemohou být pachatelem tohoto trestného činu.
66

 

Jak jsem již zmínila v podkapitole věnované základním pojmům trestního práva, 

pachatel může být trestně odpovědný, pouze pokud naplní nejen skutkovou podstatu 

daného trestného činu, ale také jeho obecné znaky, tzn. v době spáchání činu musí 

dovršit 15. rok věku, být příčetný a v případě mladistvého musí být také rozumově a 

mravně vyspělý. Ustanovení § 354 trestního zákoníku nestanovuje žádné požadavky 

zvláštních vlastností, způsobilosti či postavení, tedy se nejedná o konkrétní či speciální 

subjekt.
67

 Posouzení věkové hranice jako obecného znaku trestného činu jistě nedělá 

větší potíže, stejně tak, troufnu si říci, ani posouzení rozumové a mravní vyspělosti u 

mladistvých. Za pozastavení ale jistě stojí příčetnost pachatele, která je v českém právu 
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definována negativně (pod pojmem nepříčetnost) v ustanovení § 26 trestního zákoníku 

jako čin osoby, která nemohla z důvodu duševní poruchy v době jeho spáchání 

rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládat své jednání.
68

 Široká veřejnost, ale mnohdy i 

jedinci z řad odborníků, zastávají názor, že většina pronásledovatelů trpí duševní 

poruchou a mnohdy tedy nemohou naplnit znaky trestného činu (u takových osob by 

byla ukládána spíše ochranná opatření, tedy psychoterapeutická léčba), avšak tato 

domněnka je naprosto mylná. Ač patří pronásledovatelé trpící duševní poruchou mezi ty 

nejnebezpečnější a nejvíce agresivní, jejich zastoupení je oproti „duševně zdravým“ 

pachatelům menšinové, jak ostatně uvádí i Čírtková ve své knize Forenzní psychologie 

mezi mýty o stalkingu.
69

 Tento názor také potvrzuje statistika Ministerstva 

spravedlnosti
70

 říkající, že průměrně dochází ke zproštění obžalovaného z důvodu jeho 

nepříčetnosti pouze u jednoho případu za rok. 

 2.3.5  Subjektivní stránka 

Subjektivní stránka trestného činu obsahuje soubor znaků, které charakterizují 

psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu.
71

 Jejím obligatorním znakem je 

zavinění, které může mít formu úmyslu či nedbalosti, jejichž odlišení záleží v tom, zda 

obsahují jak složku vědomí, tak vůle, nebo pouze některou z nich. Pro posouzení trestní 

odpovědnosti pachatele je třeba právě určení formy, která byla u daného činu naplněna, 

tedy zda byl čin spáchán úmyslně či z nedbalosti.  

Trestní zákoník se s požadavkem formy zavinění vypořádává v ustanovení § 13 

odst. 2 tak, že pokud trestní zákon pro trestní odpovědnost za trestný čin výslovně 

nestanoví formu zavinění z nedbalosti, vždy je vyžadován úmysl.  

Ustanovení o nebezpečném pronásledování neobsahuje určení, že k trestní 

odpovědnosti postačuje pouze nedbalost, tedy tento trestný čin spadá mezi úmyslné 

přečiny a z nedbalosti jej spáchat nelze
72

 (což ostatně vyplývá i z povahy tohoto činu). 

U základní skutkové podstaty navíc převládá úmysl přímý, kdy pachatel ví, že jeho 

konání je protiprávní, že může způsobit škodlivý následek a tento také způsobit chce. 

Jsou ovšem i případy, ve kterých připadá v úvahu též úmysl eventuální (pachatel oběti 

znepříjemňuje život, ale jeho hlavním dlouhodobým cílem je čin jiný). 
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 2.4  Kvalifikovaná skutková podstata 

Kvalifikovaná skutková podstata navazuje na skutkovou podstatu základní, bez 

které sama o sobě nemůže existovat, a kterou doplňuje o další okolnosti spáchání 

trestného činu, jež jsou pro svou vyšší společenskou škodlivost hodny podrobení 

přísnějšímu trestu. Zároveň je u nich vyžadováno zavinění nikoli úmyslné, ale jak praví 

ustanovení § 17, postačí pro trestní odpovědnost ve vztahu k těžšímu následku 

nedbalost, a to i nevědomá.
73

 

I ustanovení § 354 trestního zákoníku obsahuje kvalifikovanou skutkovou podstatu, 

a to ve svém druhém odstavci. Zákonodárce zde umožňuje soudům, aby za 

pronásledování uložily trest odnětí svobody až na tři roky za předpokladu, že se 

pachatel některého z jednání uvedeného v odstavci prvém dopustí vůči dítěti, těhotné 

ženě, se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami. Nelze pochybovat o důvodnosti 

zpřísnění trestu u výše uvedených znaků kvalifikované skutkové podstaty, nemám tedy 

za nutné na tomto místě blíže rozebírat jednotlivé z nich.  

 2.5  Souběh trestných činů 

Drobnou zajímavostí trestného činu nebezpečného pronásledování je, že se skládá 

z několika jednání, která by sama o sobě nenaplňovala znaky žádného trestného činu a 

až ve svém souhrnu je lze trestně postihnout. Znakem je zde mnohost útoků, což může 

vzbuzovat dojem, že se jedná o hromadný trestný čin, ale právě proto, že dílčí útoky 

pronásledovatele zpravidla nenaplňují skutkovou podstatu žádného trestného činu, není 

tomu tak.  

Co se ale stane, když pachatel některým ze svých dílčích útoků naplní znaky jiné 

skutkové podstaty trestného činu? Jistěže i zde dojde k jejich souběhu. Nutné je ale říci, 

u kterých z nich souběh přípustný je a u kterých nikoliv.  

Jednočinný souběh bude myslitelný u těch činů, které svou povahou nebezpečné 

pronásledování doprovázejí, případně u činů, při kterých dojde k porušení odlišného 

objektu. Například je tomu tak u omezování osobní svobody, porušování domovní 

svobody, pomluvy, poškození cizí věci, výtržnictví, týrání zvířat, porušování tajemství 

dopravovaných zpráv aj. Naopak je souběh vyloučen u nebezpečného vyhrožování,
74

 

stejně i v případech, kdy pachatel uskuteční své výhrůžky, jimiž dojde například 

k ublížení na zdraví oběti či její smrti. V takovém případě by byl stíhán za trestný čin 
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vraždy, ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody, útisku, znásilnění aj., který 

nebezpečné pronásledování konzumuje. 

Ke konzumpci obecně dochází u trestných činů proti životu a zdraví nebo svobodě 

či proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, které jsou poruchovými trestnými činy, 

tedy konzumují nebezpečné pronásledování jako méně závažný ohrožovací přečin, 

není-li třeba zvláštní povahu nebo závažnost vyjádřit souběhem těchto trestných činů, 

tzn. ve většině případů je zde souběh vyloučen.
75

 

 2.6  Možnosti uložení sankcí 

„Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich 

spáchání uložit“ - zásada zákonnosti uvedená v § 12 odst. 1 TZ je naplněna taxativním 

výčtem trestných činů vyjmenovaných a popsaných ve zvláštní části trestního zákoníku 

a zároveň též ustanovením § 52 TZ, ve kterém jsou vymezeny možné tresty, jež lze 

pachateli trestného činu uložit. Ustanovení § 53 TZ, resp. přímo samotný § 354 TZ nám 

pak odpovídá na otázku, zda je možné za přečin nebezpečného pronásledování užít 

jakéhokoliv z těchto trestů, zda jich lze uložit i více, případně zda není užití některého 

z nich vyloučeno. 

Za spáchání skutku naplňujícího základní skutkovou podstatu přečinu 

nebezpečného pronásledování lze uložit trest odnětí svobody až jednoho roku nebo 

zákaz činnosti.
76

 V případě naplnění kvalifikované skutkové podstaty může soud pro 

vyšší míru společenské škodlivosti činu uložit trest přísnější, a to na šest měsíců až tři 

roky. Tyto dva tresty však nejsou jediné možné, které může soud pachateli uložit. 

Trestní zákoník zná také možnost ukládání tzv. alternativních trestů, kdy za splnění 

zákonem stanovených podmínek připadají pro naši problematiku v úvahu i podmíněný 

trest odnětí svobody
77

, domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz 

činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a 

vyhoštění (to pouze u cizinců). Tresty je možné ukládat i vedle sebe, avšak za splnění 

podmínek uvedených v ustanovení § 53 odst. 2 TZ.  

Jako nejvhodnější shledávám alternativní tresty k trestu odnětí svobody, konkrétně 
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podmíněné odsouzení, domácí vězení a zákaz pobytu. Za vhodné je považuji nejen 

proto, že podle statistik Ministerstva spravedlnosti je vůbec nejhojněji ukládaným 

trestem za pronásledování podmíněné odsouzení, ale zejména pro praktické poznatky 

Čírtkové, která v jedné ze svých prezentací věnovaných stalkingu uvádí,
78

 že trestní 

odpovědnost, byť spíše u ex - partner stalkingu (který však zaujímá kolem 50 % 

případů), vede pachatele k ukončení nežádoucích aktivit. Z toho tedy vyvozuji, že už 

jen konfrontace pachatele, projednání celé věci před soudem a následné vynesení 

rozhodnutí, je pro pachatele dostatečným impulzem pro to, aby svého jednání zanechal. 

Nadto jej může odrazovat též možnost přeměny v nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Můj názor může podložit i statistika Ministerstva spravedlnosti,
79

 ze které vyplývá, že 

průměrně jen 4 % pachatelů jsou ti, kteří trestný čin nebezpečného pronásledování 

opakují a jsou tedy označováni za recidivisty.  

Jak opět ukazuje příloha č. 1 mé diplomové práce, domácí vězení a zákaz pobytu 

nejsou našimi soudy příliš využívanými tresty, což pokládám za poměrně nešťastné, 

protože právě tyto by mohly ještě efektivněji zabránit pachateli v další trestné činnosti, 

zřejmě i lépe, než podmíněné odsouzení, ač je možné spolu s trestem zároveň uložit 

také přiměřená omezení a povinnosti, která jsou demonstrativně uvedená v ustanovení § 

48 odst. 4 TZ, příkladmo zdržení se styku s určitými osobami, zdržení se zásahů do práv 

nebo právem chráněných zájmů jiných osob aj. K tomuto vytvořila Horáková pro svůj 

článek poměrně zajímavou statistiku, ze které vyplývá, že v rámci soudů spadajících 

pod Krajský soud v Ostravě byly v 86 % případů uloženy přiměřené povinnosti nebo 

omezení vedle podmíněných trestů. To, že jsou u nás přiměřené povinnosti a omezení 

hojně využívány, potvrzuje i příloha č. 5, která zaznamenává počet případů jejich 

uložení. 

Pro úplnost bych chtěla dodat pouze to, že alternativní tresty, zejména pak 

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, samozřejmě považuji za vhodný jen 

v těch případech, kdy se nejedná o nejtěžší formy stalkingu, u těch je nutné přistoupit 

k trestu nejpřísnějšímu, tedy nepodmíněnému odnětí svobody.  

 2.7  Procesní stránka nebezpečného pronásledování 

Přijetím nového kodexu trestního práva a zakomponováním nové skutkové podstaty 

nebezpečného pronásledování dochází také k dílčím zásahům do trestního řádu. Tato 
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podkapitola stručně pojednává o souvisejících institutech obsažených právě v trestním 

řádu, které mají značný vliv na vedení trestního řízení, na prokazování skutku i na 

ochranu oběti před pachatelem. Jmenovitě jsou to souhlas poškozeného s trestním 

stíháním, možnost uvalení vazby a odposlech a záznam telekomunikačního provozu. 

 2.7.1  Souhlas poškozeného s trestním stíháním 

Český právní řád zná institut souhlasu poškozeného s trestním stíháním, což dle 

ustanovení § 163 trestního řádu znamená, že u trestných činů, které jsou v něm 

taxativně vyjmenovány, nelze za vymezených podmínek zahájit trestní stíhání 

pachatele, případně v již zahájeném řízení pokračovat. 

 Vzhledem k tomu, že je trestný čin nebezpečného pronásledování v tomto 

taxativním výčtu uveden, je nutné, aby osoba poškozeného, která je k pronásledovateli 

osobou ve vztahu, vůči níž by měl jako svědek právo odepřít výpověď, dala k trestnímu 

stíhání výslovný souhlas. Souhlas poškozeného bude tedy připadat v úvahu u těch 

případů nebezpečného pronásledování, kdy oběť svého pronásledovatele zná, tedy kdy 

se jedná o současného milence, ex-partnera nebo člena rodiny.  

S ohledem na tyto tři skupiny lze zákonodárcovo počínání, tedy začlenění 

nebezpečného pronásledování mezi taxativní výčet trestných činů v ustanovení § 163 

TŘ považovat za ne příliš šťastné. Argumentem pro tento postoj může být například 

strach, lítost, city či důvěra v nápravu pachatele ze strany oběti, přičemž orgány činné 

v trestním řízení nemají povinnost zkoumat, proč byl souhlas poškozeného odepřen a 

tím se nedopracují k informaci, že jeho odepření nemuselo být plně dobrovolné. Jako 

protiargument může sloužit fakt, že podnět k zahájení trestního stíhání přichází ve 

většině případů od samotného poškozeného, který chce dát věčnému pronásledování 

konec. Proto se předpokládá, že tato osoba dá k trestnímu stíhání souhlas, případně že 

jej následně nevezme zpět.  

Jistě je na obou myšlenkách něco pravdy, ale osobně bych se přikláněla k závěru, že 

vzhledem k povaze nebezpečného pronásledování tento krok opravdu šťastný nebyl a 

například u ex - partner stalkingu, který tvoří až 50 % případů,
80

 může mít existence 

tohoto institutu vážné následky. Jsem toho názoru, že i když sám poškozený dá podnět 

k zahájení trestního stíhání, tedy sám kontaktuje policii a vysloví svůj souhlas 

neznamená to, že jej následně nevezme zpět (ať už v důsledku vlastních myšlenek či 
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působení ze strany pachatele). 

 2.7.2  Možnost uložení vazby 

Při splnění zákonem stanovených podmínek je možné osobu, proti níž bylo 

zahájeno trestní stíhání, vzít do vazby, a to pro zabránění jejímu útěku, skrývání se, 

působení na dosud nevyslechnuté svědky nebo pro možnost opětovného spáchání 

trestné činnosti, pro niž je stíhána.
81

 

V základní skutkové podstatě nebezpečného pronásledování není možné na osobu 

obviněného uvalit vazbu, vyjma naplnění podmínek uvedených v ustanovení § 68 odst. 

3 TŘ, které však nemusí existovat v každém jednotlivém případě pronásledování. Jako 

velmi důležitou pak vidím možnost vzetí do vazby takového pachatele pronásledování, 

který naplní podmínku uvedenou v písmeni e) zmíněného ustanovení, tedy pokud po 

zahájení trestního stíhání opakuje činnost, pro kterou je trestně stíhán, nebo pokud v ní 

pokračuje, případně byl-li za ni v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

Mohlo by se zdát jako vhodnější, aby vzhledem k povaze tohoto činu bylo možné i 

na základní skutkovou podstatu pronásledování využít institutu vazby. Zastávám však 

názor, že současná úprava je takto naprosto postačující.
82

 Je efektivnější využít 

některého z předběžných opatření, která dokáží lépe reagovat na specifika 

pronásledování. Bezpochyby je ale vazba nezbytná právě u pachatelů recidivistů, kteří 

v trestné činnosti pokračují a mohou být pro oběť pronásledování velmi nebezpeční. U 

těchto by s největší pravděpodobností byla předběžná opatření nedostatečná a pouze 

vazba může oběť před další trestnou činností pachatele dostatečně a hlavně včas 

uchránit.  

 2.7.3  Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve svém čl. 8 uvádí, že každý 

má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence. Listina základních práv a svobod pak v čl. 13 říká, že nikdo nesmí 

porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem. Ve stejném 

článku je však zároveň uvedena výjimka, kdy do tohoto práva lze zasáhnout v případech 

a způsobem stanoveným zákonem.  
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Blíže je výjimka stanovena v trestním řádu, konkrétně v jeho dílu sedmém, jež je 

věnován odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. V rámci novely trestního 

řádu související s přijetím nového trestního zákoníku byl do výčtu trestných činů 

v ustanovení § 88 odst. 5 TŘ doplněn též § 354 TZ. Tím je orgánům činným v trestním 

řízení umožněno nařídit nebo provést i bez příkazu odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu, pokud s tím uživatel odposlouchávané stanice souhlasí 

(zde tedy pronásledovaná osoba). Přínosnost tohoto institutu nelze s ohledem na 

možnou složitost dokazování spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování 

nijak zpochybňovat. V mnoha případech se bude jednat o důležitý důkazní prostředek, 

jímž se nebezpečné pronásledování, resp. jeho závažnost, prokáže. 

 2.8  Zahraniční úprava stalkingu 

Česká republika rozhodně nemůže být považována za průkopníka v oblasti 

zkoumání problematiky stalkingu. Opravu zvýšený zájem byl na našem území stalkingu 

věnován až těsně před přijetím trestního zákoníku, což bylo důvodem, proč naši 

zákonodárci upřednostnili cestu inspirace zahraniční úpravou před shromažďováním 

poznatků z vlastních výzkumů a studií, které by celý proces s jistotou protáhlo.  

Byli to právě naši sousedi, Rakousko a Německo, kteří výzkumu tohoto jevu 

věnovali celou řadu let a v roce 2006, resp. 2007 tyto snahy dovedli až k přijetí 

antistalkingové legislativy, a ve kterých náš trestní zákoník našel největší inspiraci (ač 

nám byla podkladem též legislativa angloamerických zemí).
83

 S ohledem na výše 

uvedené mám za to, že bych právě na tomto místě své práce měla věnovat prostor 

úpravám zahraničním, především pak rakouské a německé, a případně poukázat na to, 

co si náš trestní zákoník z jednotlivých úprav odnesl. 

 2.8.1  Rakousko  

Do rakouského trestního zákona je stalking začleněn jako Beharrliche Verfolgung, 

tedy neodbytné pronásledování. Je jím myšleno jednání, kterým pachatel po delší dobu 

nepřípustně zhoršuje způsob života oběti tím, že vyhledává její blízkost, kontaktuje ji 

pomocí komunikačních prostředků či třetí osoby, využívaje jejích osobních údajů pro ni 

objedná zboží či služby nebo naváže kontakt přes třetí osobu.
84

 Rakouská úprava tedy 
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taxativně vyjmenovává ta jednání pachatele, která lze pod neodbytné pronásledování 

začlenit a neposkytuje prostor pro rozšíření výkladu tohoto ustanovení, jako je tomu 

například v úpravě německé. Jednání není možné kvalifikovat jako neodbytné 

pronásledování v případě, že jej lze postihnout v rámci jiného trestného činu. Rakouská 

úprava tedy neobsahuje nejzávažnější formy stalkingu, tzn. takové, při kterých dochází 

například k ublížení na zdraví, znásilnění či dokonce smrti. Zaměřuje se tak na specifika 

stalkingu, na jednání, která jsou pro něj charakteristická a pro která byl jako samostatný 

trestný čin zaveden. Pachateli neodbytného pronásledování je možné uložit trest odnětí 

svobody až na jeden rok, přičemž až na jedinou výjimku je stíhání zahájeno z úřední 

povinnosti.
85

 

S ohledem na znění ustanovení § 354 TZ lze konstatovat, že česká úprava se té 

rakouské poměrně zásadně podobá, a to nejen délkou trestu v základní skutkové 

podstatě, ale také celou koncepcí. Jak jsem již výše uvedla, trestný čin vraždy, ublížení 

či těžkého ublížení na zdraví konzumují přečin nebezpečného pronásledování a není tak 

u nich možný jednočinný souběh. Je však samozřejmě možné při výměře konkrétního 

trestu k existenci stalkingu, jakožto dlouhodobě sužujícího jednání, přihlédnout. 

Zatímco Válková hodnotí rakouskou úpravu spíše negativně,
86

 Visinger je opačného 

názoru, kdy ji vidí jako logičtější a důslednější proti níže uvedené úpravě německé. Jako 

největší pozitivum pak uvádí to, že rakouské ustanovení neodbytného pronásledování 

zahrnuje pouze jednání méně závažného charakteru, která tento trestný čin 

charakterizují.  

 2.8.2  Německo 

Jako Nachstellung, tedy obtěžování, je stalking označen v § 238 Strafgesetzbuch, 

čili německém trestním zákoníku, a to v jeho osmnácté části nazvané trestné činy proti 

osobní svobodě. Za obtěžování němečtí zákonodárci označují jednání, kterým pachatel 

neodbytně vyhledává blízkost oběti, pokusí se s ní navázat kontakt prostřednictvím 

komunikačních prostředků nebo třetí osoby, zneužije jejích osobních údajů pro 

objednání zboží či služeb nebo přiměje třetí osobu k navázání kontaktu s obětí, ohrožuje 

ji nebo osoby jí blízké na životě, tělesné integritě, zdraví či svobodě, nebo se dopustí 

jiného podobného jednání a tím je objektivně způsobilé závažně zhoršit dosavadní 
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způsob života oběti.
 87

 Za takový čin hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři léta 

nebo peněžitý trest. Pokud pachatel vystaví oběť, příbuzného oběti či jinou jí blízkou 

osobu nebezpečí smrti nebo vážnému poškození zdraví, bude potrestán trestem odnětí 

svobody od tří měsíců do pěti let, a pakliže skutečně dojde k usmrcení nebo těžkému 

ublížení na zdraví, lze jej odsoudit k trestu odnětí svobody od jednoho roku do deseti 

let.
88

 

Proti rakouské úpravě se německá liší hned v několika znacích. Jak je na první 

pohled patrné, tím nejzásadnějším z nich je výrazně přísnější trest, který je dán 

především tím, že Německo v rámci obtěžování postihuje i nejzávažnější formy 

stalkingu, jimiž je způsobena smrt či ublížení na zdraví (zatímco u nás i v Rakousku 

jsou taková jednání postihována v rámci jiných skutkových podstat, jak již bylo 

popsáno výše).  

Jak uvádí Válková, velkým plusem skutkové podstaty obtěžování je demonstrativní 

výčet jednání, která jej definují, tedy kdy se za obtěžování považují i další srovnatelná 

jednání, která třeba v době přijetí předmětného ustanovení ještě nebyla známá. Je tak 

dán prostor pro další výklad, resp. pro rychlou reakci na nové způsoby obtěžování 

vynalézavých stalkerů. V neposlední řadě je též nutné zmínit, že v základní skutkové 

podstatě je možné vést trestní stíhání pouze na návrh a jedná se tak o soukromožalobní 

delikty. V tomto znaku se český zákonodárce přiklonil právě spíše k německé úpravě, 

kdy pro zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm je nutný souhlas osoby 

poškozeného.
89

  

 2.8.3  USA 

Výklad o zahraničních úpravách by nebyl celistvý, pokud bych vynechala Spojené 

státy americké, které byly impulzem a inspirací pro celý svět. Vůbec prvním státem na 

světě, který přijal antistalkingovou úpravu, byla Kalifornie. K datu 1. 1. 1991 vzešlo 

v účinnost ustanovení §646.9 kalifornského trestního zákoníku, podle jehož původního 

znění se musel pachatel vůči oběti dopustit důvěryhodné hrozby smrtí nebo těžkého 

ublížení na zdraví, avšak jak se záhy ukázalo, skutková podstata byla v tomto znění 

velmi těžko naplnitelnou. K zásadní novelizaci tak došlo již v roce 1994, kdy hrozba 
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smrtí či těžkého ublížení na zdraví byla nahrazena hrozbou proti bezpečí člověka, čímž 

došlo k uvolnění zákonného ustanovení. Podle aktuálního znění je stalkerem každá 

osoba, která záměrně, zlomyslně a opakovaně sleduje nebo vědomě a ve zlém úmyslu 

obtěžuje jinou osobu, s úmyslem vzbudit v ní strach o její bezpečnost, nebo bezpečnost 

blízké rodiny. Pachateli je možné uložit trest odnětí svobody v maximální délce jednoho 

roku, pokutu tisíc dolarů, případně oba tyto tresty zároveň.
90

 

První úpravy jednotlivých států USA se určitým způsobem liší, avšak všech 49 států 

postupně našlo inspiraci v kalifornské úpravě a dnes je stalking v každém z nich 

kriminalizován. Obecně jej definují jako jednání způsobilé vzbudit v jinak rozumné 

osobě strach, a to o vlastní život či život její rodiny. Míru strachu určuje každý stát 

odlišně. Některé z nich vyžadují, aby se oběť cítila terorizována, aby se obávala přímo 

vážného ublížení na zdraví či smrti, jiné požadují pouze strach o bezpečnost nebo pouhé 

způsobení emocionální úzkosti. Zatímco některé státy požadují, aby pachatel 

představoval pro oběť hrozbu, jiné požadují důkaz o tom, že je tyto hrozby schopen 

naplnit. Ve čtrnácti státech je stalking klasifikován jako trestný čin již při prvním 

jednání pachatele, ve třiceti pěti státech při jednání druhém a pouze v případě státu 

Maryland se jedná vždy o přečin.
91

 

V roce 1996 byla antistalkingová úprava jednotlivých států doplněna 

prostřednictvím §2261A United States Code (zákoníkem Spojených států). Tím došlo 

k zajištění trestání a prevence mezistátního stalkingu, tedy takového, který obsahuje 

přeshraniční prvek.
92

 

 2.9  Statistické údaje k trestnému činu nebezpečného pronásledování 

Ač byla řada odborníků a organizací jednoznačně pro zavedení trestnosti tohoto 

činu, jak jsem výše uvedla, naskýtal se oprávněně protiargument ve formě odkazu na 

princip ultima ratio trestního práva. Dalším velice silným argumentem hovořícím proti 

trestnosti byla otázka, zda byly dřívější právní instituty (viz. kapitola 2.1) ze strany 

příslušných orgánů správně využívány a aplikovány a zda by například nepostačovalo 

tyto orgány pouze lépe vyškolit tak, aby byly schopny obětem stalkingu efektivně 

pomoci bez využití trestního práva. V této problematice jistě rozhoduje včasnost a 
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kvalifikovanost práce policie, která zpravidla přijde s oběťmi do kontaktu jako první a 

její přístup je stěžejní pro další postup a vnímání činů pachatele. Pouhým zavedením 

nové skutkové podstaty nebylo tedy vůbec jisté, že se situace obětí zlepší.  

Odpovědí na otázku, kterou si jistě i zákonodárce zodpověděl a dle závěru došel 

k názoru, že je v naší zemi třeba skutkovou podstatu do právního řádu zanést, jsou právě 

výše popsané příběhy dvou mladých žen, ve kterých byly prostředky plně a do jisté 

míry i účelně využity, avšak nepostačovaly k záchraně životů obětí. Sama Čírtková zde 

pro Bílý kruh bezpečí jednoznačně uvedla, že pokud by byla skutková podstata již tehdy 

k dispozici, mohla by celá věc (minimálně v případě Michaely M.) dopadnou jinak.  

Aktuální úpravě nelze odepřít její přínos, jelikož se díky ní o problému dozvěděla 

široká veřejnost, činu se v důsledku kriminalizace dostalo značné pozornosti, možná i 

zájmu, a je mu přikládán význam, jaký by přikládán měl být. Velkým pozitivem je i 

zlepšení informovanosti obětí o tomto nebezpečném jednání a jejich vzrůstající ochota 

činy nahlašovat.  

Vzhledem ke statistikám Policie ČR
93

 a Ministerstva spravedlnosti
94

 lze 

konstatovat, že trestný čin nebezpečného pronásledování není ojedinělým jevem. Ročně 

je ohlášeno průměrně 501 případů, a i když přihlédneme k falešným obětem, kterých je 

zhruba 10 - 20 %, je toto číslo opravdu vysoké. I pokud se podíváme na rozhodnutí 

soudů, svědčí jejich statistika o důvodnosti existence skutkové podstaty, kdy za rok je 

vydáno průměrně 192 rozhodnutí, kterými jsou pachatelé odsouzeni za přečin 

nebezpečného pronásledování.  

Co se týče zjištěných skutků, jako velice zajímavé se mi jeví porovnání se situací 

v Německu a Rakousku. Podle policejních statistik jednotlivých zemí, jak uvádí příloha 

č. 13, je patrné, že co do počtu nahlášených skutků je Česká republika značně v pozadí. 

Zatímco v Německu je na sto tisíc obyvatel nahlášeno téměř 32 činů naplňujících 

skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, v Rakousku je toto 

číslo jen o málo nižší – 20 činů, v České republice je jich na stejný počet obyvatel 

nahlášeno pouze kolem pěti. Důvodů samozřejmě může být hned několik, osobně však 

z uvedených závěrů spatřuji důvod těchto zásadních rozdílu v odlišnosti mentality 

jednotlivých národů a zejména pak v naprosto odlišném nasazení odborníků, kteří se 

problémem stalkingu zabývají. Jak již bylo uvedeno, Česká republika se na rozdíl od 

Rakouska a Německa neúčastní rozsáhlejší analýzy nebezpečného pronásledování a 
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poznatky čerpá spíše ze zahraničí. Možná má tento fakt za následek i to, že jsou 

německé a rakouské policejní orgány s tímto fenoménem lépe obeznámeny, dokáží lépe 

pracovat s pachatelem i obětí a tím může být zapříčiněna i zvýšená osvěta veřejnosti a 

s ní spojená vyšší ochota nahlašování činů.  

 3  Kriminologické aspekty 

Než přejdu k další stěžejní části své práce, tedy ke kriminologickým aspektům 

stalkingu, ráda bych se v úvodu této kapitoly předně věnovala vymezení kriminologie, 

jakožto vědní disciplíně. Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti). O jejích 

pachatelích, obětech a o její kontrole. Doslova pak kriminologie znamená „věda o 

kriminalitě“.
95

 

V celé třetí kapitole věnované trestněprávním hlediskům stalkingu jsem podrobně 

zanalyzovala jeho závažnější a trestně postižitelnou formu, nebezpečné pronásledování. 

Ale pro to, aby mohl zákonodárce konat svou funkci, tedy vytvářet a uvádět v život 

nová ustanovení, nové zákony, případně je měnit či rušit, potřebuje k tomu informace, 

podněty, poznatky, které mu dává právě vědní obor kriminologie, ze které kriminalizace 

trestů vychází. Kriminologie nám odpovídá na otázky, proč tento jev existuje, co je jeho 

příčinou, kdo se pronásledování dopouští, jaké jsou jeho motivy, zda lze stalkingu 

předcházet, kdo je obětí a jaký má na ni pronásledování dopad. Zatímco trestněprávní 

nauka se zabývá trestním právem hmotným, procesním i tzv. vykonávacím z hlediska 

právně-dogmatického, kriminologie se zabývá spíše účinností zákonodárství, trestního 

procesu i aplikovaných trestů a ochranných opatření.
96

 

 3.1  Příčiny stalkingu 

Dle Čírtkové je stalking možné definovat jako specifickou formu vztahového násilí, 

a to pro jeho násilné a nežádoucí zasahování do soukromého života oběti. Ať už se 

jedná o vztahy reálné či iluzorní, vždy je základem stalkingu nějaký vztah.
97

 

 3.1.1  Reálné a iluzorní vztahy 

V rámci reálných vztahů nás jistě prvně napadne skupina milostných/partnerských 
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vztahů, ač ke stalkingu dochází též na poli vztahů pracovních, profesních, sousedských 

aj.
98

 V rámci milostných vztahů hovoříme o již zmiňovaném ex-partner stalkingu, který 

zaujímá více než 50 % případů. Jak níže uvádím v podkapitole 3.1.3, k danému tématu 

se velice výstižně vyjádřila Čírtková, která říká, že v dnešní společnosti klesají vztahové 

schopnosti, tedy lidé neovládají způsoby dvoření, namlouvání, pečování o vztahy a 

mimo jiné i jejich ukončování. Pakliže dojde v rámci partnerského vztahu k jeho 

jednostrannému ukončení, nemusí se s ním druhá strana vždy rozumně vypořádat. Snaží 

se partnera/manžela udržet za každou cenu, chce mít stále kontrolu nad ním a nad jejich 

vztahem, případně jeho jednání může být motivováno pomstou za rozchod. Nejen po 

rozchodu se však partneři vůči sobě dopouštějí stalkingu, někteří nemají schopnosti 

racionálně řešit zdánlivě obyčejné, běžné problémy a neumí s nimi naložit jinak, než že 

se schylují k pronásledování a obtěžování.  

Zatímco v prvém případě se jednalo o vztahy již existující, kdy pachatelovým 

motivem ke stalkingu byla pomsta či další udržení vztahu, u vztahů iluzorních je 

pronásledování prostředkem, jak s obětí navázat kontakt a tím vztah vytvořit. Dobrým 

příkladem zde může být skupina pronásledování známých osobností, kdy vztah s obětí 

existuje pouze v představách pachatele, oběť si vyhlédl například v televizi a nyní 

přistupuje ke krokům, aby své představy naplnil. 

 3.1.2  Moderní komunikační prostředky a hodnoty 

Ke vztahové problematice ve spojitosti s moderními komunikačními prostředky 

velice zajímavě hovoří Čírtková v rozhovoru pro ČRo Radio Wave, jež nese titulek 

„Lidem chybí základní vztahové dovednosti“.
99

 Jak už jsem výše naznačila, Čírtková 

v něm rozebírá, jak lidem ubývají schopnosti navazování vztahů, péče o ně a jejich 

zdravé ukončování.  

Zásadním důvodem tohoto vznikajícího problému je, že je nám stále více 

usnadňován život, avšak lze vidět, že v některých oblastech pouze zdánlivě. Začalo to 

pevnými linkami, pokračovalo mobilními telefony, dostalo se k internetu a s aktuální 

rychlostí moderních technologií u něj s největší pravděpodobností neskončí. Zatímco 

dříve musel být stalker trpělivý, musel si dát práci s psaním dopisů a jejich odesíláním, 

dnešní prostředky mu jeho činění značně usnadňují. Ba co více, koho by dříve tato 

nutnost trpělivosti odradila, toho dnes jednoduchost může k pronásledování spíše 
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postrčit.  

Ale moderní prostředky nečiní snadnější jen „práci“ stalkera. Lidem se i snadněji 

navazují kontakty, kdy reálným vztahům ustupují vztahy virtuální. V dnešní době 

existuje celá řada online seznamek, chatovacích místností, chatů aj. vychytávek pro 

navázání nejen partnerských vztahů. Nijak nechci zpochybňovat, že řadě osob mohou 

tyto prostředky zajistit šťastný život. Zároveň mají ale za následek, že lidé místo 

posezení, popovídání si a sdílení svého času spíše komunikují prostřednictvím 

telefonátů, krátkých vzkazů, emoce vyjadřují prostřednictvím komunikačních 

prostředků a v reálném životě schopnost komunikovat postupně ztrácí.  Není proto divu, 

že jim následné řešení problémů ve vztazích činí takové obtíže. 

Na stalkingu se samozřejmě podílí i měnící se hodnoty moderní společnosti. Lidé se 

ženou za vlastním úspěchem, kariérou, penězi a tradiční hodnoty začínají ustupovat do 

ústraní. Zároveň obtížněji hledají odpověď na to, co je spokojený život a jak říká 

Čírtková, toto vše se projevuje v oblasti mezilidských vztahů, sexuality i násilí, kdy se 

stalking z původně ryze psychiatrické záležitosti rozšířil na další vztahy.
100

 

 3.2  Stalkeři 

V kapitole věnované pachatelům stalkingu se zaobírám otázkami jejich typologie, 

charakteristickými znaky či povahovými vlastnostmi a vedoucími motivy 

pronásledovatelů. Zároveň se ale zaměřuji také na určité zajímavosti ohledně pachatelů, 

tedy zda mají sklony k tomuto jednání spíše muži či ženy, nebo zda jsou pachatelé vždy 

psychicky nemocní. Tyto i další související otázky jsou zároveň předmětem celé řady 

zahraničních výzkumů, kdy právě subjekt pachatele je v dané problematice vůbec 

nejčastěji podrobován zkoumání, a ze kterých v této části diplomové práce také 

vycházím.  

 3.2.1  Poznatky k osobnosti stalkera 

Jednou ze stěžejních otázek psychologických výzkumů bylo i to, zda je stalking 

problémem pouze pachatele, oběti, či zda se na něm podílejí obě strany. Ještě před 

zhruba deseti lety převládal názor, že pronásledování je ovlivněno problematickými 

rysy osobnosti pachatele, a že chování oběti nemá žádný či jen nepatrný vliv na počátek 
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pronásledování.
101

 Tento závěr je však již překonán a aktuálně se psychologové kloní k 

názoru, že je třeba posuzovat jak chování pachatele, tak i oběti.
102

 Určitým rizikovým 

faktorem mohou být právě špatně prokreslené vztahy mezi pachatelem a obětí (zde 

myšleno u těch případů, kdy jde o reálné vztahy), jejich nedorozumění a pro 

pokračování ve stalkingu i přiživování ze strany oběti, tedy nevhodně zvolený postup 

obrany proti němu.
103

 

Bylo by možné domnívat se, že pachatelem stalkingu budou spíše ženy, a to pro 

jejich určité sklony k hysterii, ale opak je zde pravdou. Existuje celá řada studií, které 

dokazují, že jsou to muži, kteří se ve velké míře tohoto nežádoucího jednání dopouštějí. 

Tak například autoři Mullen a Pathe ve svém výzkumu uvádějí, že ze vzorku 145 

stalkerů bylo 79 % pachatelů mužů a pouze 21 % žen
104

 a ač jiné výzkumy ukazují 

drobně odlišná procentuální čísla, vždy dospějí ke stejnému závěru, že pouze jedním 

z pěti pachatelů je žena.
105

 V České republice je to dokonce číslo přes 93 %, které 

vychází z prvních sedmi let existence trestného činu nebezpečného pronásledování. 
106

 

Nutné je zde zdůraznit, že se zpravidla jedná o statistiky reflektující závažnější formu 

stalkingu, tedy případy naplňující znaky nebezpečného pronásledování, na což 

upozorňuje i Čírtková.
107

 

Rozdílnost zastoupení mužského a ženského pohlaví mezi stalkery je dána i tím, že 

ženy si obecně umí lépe poradit s problémy, zatímco muži si v této oblasti nevedou 

příliš dobře. Pokud budu opět odkazovat na Čírtkovou, pak se muži ke stalkingu 

uchylují proto, že vztahové problémy nedokáží řešit jinak, zatímco ženy, pokud stalkují, 

volí jej zcela programově a kontrolovaně,
108

 jak ostatně potvrzují i výzkumy Mullen a 

Pathé.
109

 

                                                 
101  

ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. 

vydání. Praha: Grada, 2008, s. 71, ISBN 978-80-247-2207-8. 
102

 LICHKOVÁ, A.P. Lidem chybí základní vztahové dovednosti. In: Diagnóza F [rozhlasový pořad]. 

ČRo Radio Wave, 23.6.2016 17:00 
103

 Blíže viz. kapitola věnovaná obětem stalkingu 
104

 MULLEN, P. E., PATHE, M., PURCELL, R. a kol., Study of Stalkers [online]. American 

Journal of Psychiatry, 1. 9. 1999 [2017-01-31]. Dostupný z: 

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ajp.156.8.1244 
105

 Na statistiku Mullena a Patheho odkazují například i Meloy a Boyd v článku Female Stalkers 

and Their Victims. Dostupné z: 

http://ncfm.org/libraryfiles/Children/women%20behave%20bad/Female%20stalkers.pdf 
106

 Příloha č. 6 – Zastoupení mužů mezi odsouzenými pachateli trestného činu nebezpečného 

pronásledování dle § 354 TZ 
107

 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. 

vydání. Praha: Grada, 2008, s. 72, ISBN 978-80-247-2207-8. 
108

 Tamtéž 
109 

MULLEN, P. E., PATHE, M., PURCELL, R. a kol., Study of Stalkers [online]. American Journal of 

Psychiatry, 1. 9. 1999 [2017-01-31]. Dostupný z: 



46 

 3.2.2  Typologie stalkerů 

Aby bylo možné oběti (případně též pachateli) stalkingu efektivně pomoci a 

doporučit jí nejvhodnější postup chování vůči jejímu pronásledovateli, je nutné 

charakterizovat osobu stalkera, zařadit jej pod určitý typ, v rámci něhož pachatelé 

vykazují podobné rysy. Na české půdě prozatím nevznikl ucelený výzkum, který by 

pachatele s obdobnými znaky typizoval do skupin, avšak opět je možné čerpat ze 

zahraničních zdrojů. Pro účely vymezení jednotlivých typů pachatelů opět vycházím 

především z publikací Čírtkové a dále též z Visingera, kteří tyto zahraniční zdroje 

zpracovali. 

Neexistuje jedno jediné či převažující hledisko, podle kterého bychom mohli 

pachatele typizovat. Jednotlivé studie vycházejí z různých kritérií, kdy každé z nich má 

své opodstatnění. Jedna z nejznámějších vůbec byla publikována v roce 1999 v Austrálii 

a jejím základním hlediskem je motivace pachatele. Další velice známé členění mají na 

svědomí britští policejní experti Boon a Sheridan, kteří pachatele rozlišují dle toho, jak 

reagují na uložená opatření pro ochranu oběti a do jaké míry jsou pro oběť nebezpeční. 

Na tyto bych samozřejmě mohla navázat i dalšími, jako například německou typologií 

od Vosse, Hoffmana a Wondraka, kteří stalking dělí na tzv. distální a proximální, tedy 

dle prostředků, kterých pachatel k pronásledování užívá (u distálního jde o prostředky 

umožňující pronásledování na dálku, zatímco proximální stalking zahrnuje veškeré 

způsoby zprostředkující blízký kontakt s obětí). Pro účely této práce se však blíže 

zaměřím pouze na prvé dvě z uvedených. 

 3.2.2.1  Vedoucí motiv pachatele 

Nyní bych tedy blíže rozebrala australskou studii z roku 1999, která rozděluje 

stalkery dle jejich motivace do pěti skupin.
110

 První z nich je odmítnutý či zavržený 

pachatel, a jak název této skupiny napovídá, jedná se o osobu, se kterou se oběť rozešla 

nebo nevyslyšela jeho nabídky k rozvinutí bližšího vztahu. Takový stalker je veden 

především motivem obnovy krachujícího/zkrachovalého vztahu nebo pomstou za 

odmítnutí. Podle statistiky uvedené v příloze 5 je u něj vůbec největší pravděpodobnost, 

že vůči oběti použije násilí. 

Druhou skupinou je tzv. hledač intimity, který se pro nedostatek reálných vztahů 

upíná ke vztahům iluzorním. Objektem těchto iluzorních vztahů jsou osoby pachateli 
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úplně neznámé, cizí, nebo známé pouze povrchně, kdy nejlepším příkladem jsou zde 

opět mediálně známé osobnosti. Stalker v těchto případech hledá uznání a přijetí ze 

strany oběti a také jej předpokládá. Tento pachatel se schyluje zejména k výhrůžkám 

nejen samotné oběti, ale také třetím osobám. Zároveň jsou vůči němu policejní 

intervence nepříliš účinné a lépe je zajistit včasnou spolupráci s psychiatry, protože 

hledač intimity často trpí vážnou duševní poruchou.
111

 

Nekompetentní svůdce je typem pachatele, který si v sociální sféře nevede úplně 

dobře, tedy pro kterého je navazování sociálních vazeb složité. Jeho motivem je právě 

vidina nových kontaktů, intimního sblížení a za tím účelem se vůči oběti dopouští 

hlavně vyhrožování, případně též užití násilí. Obecně je však lze označit za ty nejméně 

nebezpečné.  

Čtvrtým typem jsou stalkeři označovaní jako nenávistní slídilové, jejichž impulzem 

k pronásledování je skutečná či domnělá újma, kterou připisuje pronásledovanému a 

kdy se tedy sám cítí jako oběť a své kroky shledává jako naprosto oprávněné. Tito 

excelují ve vyhrožování a zastrašování a jejich pronásledování se vyznačuje 

rafinovaností, vytrvalostí a velkým uspokojením.  

A nakonec bych zmínila predátorského násilníka, jemuž možnost fyzického násilí a 

kontrola nad obětí přináší potěšení, a který se schyluje i k sexuálně agresivnímu 

chování. Stalker predátor se v podstatě vůbec neuchyluje k vyhrožování, zato riziko 

násilí vůči oběti je velmi vysoké (ač ve statistikách nad ním „vede“ stalker odmítnutý).  

 3.2.2.2  Nebezpečnost a reakce pachatele na policejní intervenci 

Britská studie na základě analýzy 124 skutečných případů rozděluje pachatele 

pouze do čtyř základních skupin, a to podle již zmíněného kritéria nebezpečnosti a 

akceptace policejních opatření stalkerem. Těmito typy jsou bývalý partner, umanutý 

obdivovatel, fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami a sadistický 

pronásledovatel.
112

 

Již bylo několikrát zmíněno, že ex-partner stalking zaujímá většinu případů 

stalkingu vůbec, avšak nyní bych se ráda blíže zaměřila na jeho podstatu a rizika. Pro 

tento typ stalkerství je příznačné, že měl pachatel s obětí pronásledování intimní vztah a 

ač mezi nimi takový vztah skončil, nedokáže tento fakt přijmout a smířit se s aktuální 
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situací, stejně tak s následným úspěchem jeho bývalého partnera či s jeho novou 

známostí. Zajímavé jsou výzkumy dokazující, že k naprosté většině (72 %) případů ex-

partner stalkingu dochází u vztahů trvajících méně než čtyři roky, u krátkodobých 

známostí trvajících do půl roku je to 20 % případů.
113

 

Pronásledovatelé mívají sklon k násilí, které v mnohých případech navazuje na 

domácí násilí existující ještě během partnerského vztahu. Hranici pronásledování mezi 

bývalými partnery a domácím násilím tedy tvoří časový okamžik ukončení milostného 

vztahu. Dle toho, zda již před ukončením vztahu docházelo k fyzickému násilí na oběti 

či nikoliv, rozděluje Čírtková ex-partner stalking na defenzivní a ofenzivní podobu, kdy 

zejména u druhé zmíněné je nutné aktivně se zaměřit na ochranu oběti.
114

 

Pronásledovanému je zároveň doporučováno pachatele naprosto ignorovat, 

nekomunikovat s ním, přerušit veškeré kontakty a vazby, pakliže je to možné. Co se 

týče reakcí pachatele na opatření zajišťující ochranu oběti, jsou z jeho strany spíše 

ignorovány.  

Třetí skupině z předchozí typologie odpovídá v tomto případě umanutý obdivovatel, 

který představuje zhruba 18 % případů.
115

 Takový stalker není motivován vidinou 

ublížení oběti, ale navázáním vztahu s objektem svého zbožňování. Riziko fyzického 

napadení je u obdivovatelů poměrně nízké, a to i přesto, že může pro svůj zájem o 

vztah, zejména ten milostný, připomínat první uvedenou skupinu. U prvého typu došlo 

ke krachu existujícího vztahu, naproti tomu se zde jedná o snahu vztah vytvořit, tedy 

místo pronásledování protože vztah existuje, umanutí obdivovatelé pronásledují, aby 

vztah existoval.  

Umanutý obdivovatel zpravidla neví, že se stalkingu dopouští, resp. co tím oběti 

způsobuje, proto je velká pravděpodobnost, že po intervenci ze strany policejních 

orgánů upustí od svého nežádoucího jednání, kdy mu vše bude náležitě objasněno. Lze 

též přistoupit k řešení problémů existujících vztahů a ve složitějších případech 

k prostorovému oddělení oběti a pachatele nebo k párové terapii. 

Předposlední skupinu tvoří fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami, 

kterého můžeme rozdělovat na dvě další podskupiny, a to méně nebezpečného pachatele 

a fixovaného pronásledovatele se zvýšenou nebezpečností. Společným znakem těchto 

pachatelů je zpravidla existující duševní porucha.  
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První z uvedených se zaměřuje zejména na ženy ze svého okolí, které jsou s ním 

v profesním vztahu. Ač jeví známky psychopatie, jeho kontakt s realitou není ztracen, 

uvědomuje si ji a z hlediska trestní odpovědnosti bychom jej neklasifikovali jako 

nepříčetného pachatele. Jeho specifickým znakem je výborná dovednost manipulace, 

k silným hrozbám se však zpravidla neuchyluje. Oběti je doporučeno přerušit veškeré 

kontakty s pronásledovatelem a dát výslovně najevo svůj nezájem. 

Naproti tomu fixovaný pronásledovatel se zvýšenou nebezpečností trpí vyšším 

stupněm psychopatie a pro své konfliktní, agresivní chování již může být evidován 

v záznamech léčeben či policie. Oběťmi zde bývají výše postavené osoby, které stalker 

velice nepředvídatelně pronásleduje, zejména častými telefonickými hovory a SMS 

zprávami. I zde by oběť měla přetrhat veškeré vazby na pachatele, ignorovat jakékoliv 

kontakty a s ohledem na psychickou poruchu zároveň dát podnět k psychiatrickému 

přezkumu. 

Vůbec nejnebezpečnější skupinu představuje sadistický pronásledovatel, který 

zaujímá zhruba 12 % případů. Jeho motivací je kompletní kontrola života nad obětí, její 

psychické zlomení a zničení. Svou oběť si vybírá víceméně nepochopitelně, a to mezi 

muži i ženami, ve většině případů bez předchozích vazeb. Jedná se o osoby relativně 

úspěšné, osoby pozitivního životního naladění, přátelské, ve společnosti oblíbené, 

zkrátka takové, které mají stalkerovým zásahem co ztratit. 

Sadistický pronásledovatel také vyniká ve schopnosti manipulace. Bývá jím sečtělá 

osoba, která se vyzná v předpisech a standardních postupech policie, tyto tedy dokáže 

předvídat a dle toho volí své následné kroky tak, aby se ideálně vyhnula možnosti 

trestního stíhání. Střídá fáze klidu a systematického ničení oběti, která se v jeho chování 

velice špatně orientuje, a to i pro prvotní kontakt, kdy se vůči ní pachatel chová velice 

přátelsky.  

Mezi pronásledovateli jde o extrémní případy, které představují ty nejhorší konce 

stalkingu. Jakékoliv policejní intervence bývají neúčinné a doporučovány jsou 

represivní a terapeutická opatření. Důsledky na oběť jsou zde nejzásadnějšího rázu, kdy 

i ona potřebuje terapeutickou péči, často musí změnit své bydliště a alespoň nějakou 

dobu žít utajovaně.  

 3.3  Oběti 

V předchozí kapitole jsem již popsala, kdo může být stalkerem, jaká je jeho 

charakteristika a jaká opatření by vůči konkrétnímu typu pronásledovatele mohla být 
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vhodná. Stalking by ale samozřejmě nemohl existovat též bez oběti, tedy osoby, která je 

jeho terčem. Jak jsem již zmiňovala, za poslední desetiletí se názor odborníků na roli 

oběti podstatně změnil, a to v tom, že od zásadního odmítání její „spoluviny“ se 

dostáváme k poznatkům odlišným, tedy že i oběť svými povahovými rysy a chováním 

může mít na stalking vliv, resp. vliv na to, že se stala objektem zájmu pachatele. 

V této kapitole tedy vymezím charakteristiku tzv. běžné oběti, naopak poukážu na 

to, kdo se za oběť pouze vydává a jak tím ztěžuje pomoc osobám, které ji opravdu 

potřebují. Pronásledováním pachatel zásadním způsobem zasahuje do privátní sféry 

svého objektu zájmu a tento samozřejmě nějakým způsobem obtěžující chování 

zpracovává. Jistě je tedy nutné poukázat i na důsledky, jež má tento nežádoucí jev na 

svědomí. V neposlední řadě bych také ráda zmínila, jaký postup je pronásledovaným 

jedincům doporučován pro to, aby se co nejdříve vymanili ze spárů stalkera a 

samozřejmě též jaká ochrana, vyjma trestněprávních sankcí, je jim ze strany státu a 

organizací k dispozici. 

 3.3.1  Oběť vs. Poškozený 

Laickou veřejností může být pojem oběť chápán jako synonymum k pojmu 

poškozeného, avšak není tomu tak. Ač se oba pojmy částečně překrývají, je nutné je 

navzájem odlišovat. Zatímco poškozený je pojmem čistě procesněprávním, tedy je 

stranou trestního řízení, oběť je vnímána spíše jako subjekt zvláštní péče ze strany státu. 

Už i vymezení pojmů nám dává signál k nutnosti jejich odlišování, kdy poškozený je 

vymezen v trestním řádu, naproti tomu oběť je definována v zákoně o obětech trestných 

činů, který vznikl právě pro zlepšení postavení obětí trestných činů, umožnění oběti 

snadněji se vypořádat se vzniklou újmou (primární viktimizace), zabránění vzniku 

druhotné újmy (sekundární viktimizace) a též pro zamezení pachateli dále oběť 

poškozovat, zde pronásledovat. 

Podle zákona o obětech trestných činů se obětí 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 a byla-li 

trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení 

přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, 

je-li osobou blízkou.
116

 Toto pojetí oběti je vymezeno poměrně široce a je tak plně 
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Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, § 2 odst. 2, 3 
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v souladu s příslušnými evropskými předpisy.
117

 Pojem poškozeného nalezneme 

v ustanovení § 43 TŘ a je jím ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se 

pachatel trestným činem obohatil.
118

 

Na první pohled by se mohly obě definice zdát totožné, avšak rozdílů mezi oběma 

pojmy je hned několik.
119

 Tak například jedním ze stěžejních rozdílů je fakt, že obětí 

trestného činu může být pouze osoba fyzická, která dokáže svými city zpracovávat 

útrapy, které jí byly trestným činem způsobeny a u které je snaha zabránit i sekundární 

újmě, naproti tomu poškozeným může být i osoba právnická, u které se nahrazuje 

primární újma. Pojem poškozeného můžeme chápat jako pojem širší co do rozsahu 

subjektů, kdy jím může být též právní nástupce původně poškozené osoby. Oběť ze své 

povahy subjektu zvláštní péče svá práva zcizovat nemůže, avšak obětí mohou být i 

osoby pozůstalé po tom, kdo v důsledku trestného činu zemřel, hovoříme pak o tzv. 

sekundární oběti. Zásadním rozdílem, který zužuje pojem poškozeného proti pojmu 

oběti, je požadavek vzniku ublížení na zdraví, způsobení majetkové nebo nemajetkové 

újmy či obohacení ze strany pachatele, kdy u obětí postačí pouze skutečnost, že 

trestným činem tato újma měla vzniknout, nemusí k ní fakticky dojít. U oběti tak 

rozhoduje subjektivní hledisko vnímání újmy a právě ona je určujícím měřítkem toho, 

kdy se ještě jedná o pouhé projevy náklonnosti a kdy už se situace překlápí do 

nebezpečného pronásledování. Jednání pachatele se tedy stává stalkingem v okamžiku 

překročení tolerované hranice, která je nastavena subjektivním pocitem oběti. 

Ač je mezi oběma pojmy mnoho odlišností, jsou si zároveň i velice blízké, proto je 

oběť zpravidla zároveň poškozeným a je tedy jak adresátem péče státu, tak i subjektem 

trestního řízení a může tak využít práv, která trestní řád poškozenému přiznává.  

 3.3.2  Charakteristika „běžné“ oběti 

Obětí stalkingu se může stát v podstatě kdokoliv, a to bez ohledu na věk, pohlaví, 

sociální postavení, sexuální orientaci, zaměstnání či rodinné poměry. Jsou však určité 

faktory, které pravděpodobnost vzniku stalkingu u konkrétní osoby (oběti) zvyšují. Tak 

například se obětí stávají spíše osoby nezadané či osoby těsně po rozpadu partnerského 

vztahu. Dále také ti, u kterých se v rámci vztahů projevují sklony k submisivnímu, 
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podřizujícímu se chování, a pro které je náročnější zaujmout správný postoj 

k obtěžujícímu chování stalkera, kterého neumí razantně odmítnout. Ve vztahu 

k zaměstnání jsou viktimizovány spíše ty osoby, které z povahy své profese častěji 

přichází do kontaktu s dalšími osobami, například lékaři, učitelé, případně též známé 

osobnosti. Jak již jsem uvedla i výše, dříve se považoval stalking za problém pachatele 

a odborníci nepovažovali chování oběti za faktor vzniku pronásledování, dnes je však 

tato teorie překonána a kloní se k závěru, že rizikovým faktorem je samozřejmě též 

chování oběti, a to zejména její neschopnost správně prokreslit a nastavit vztahy.  

Podle statistik je vůbec největším rizikovým faktorem bytí ženou. Z veškerých 

dostupných statistik jednoznačně vyplývá, že převážnou část obětí stalkingu představují 

ženy.
120

 Jako příčinu tohoto faktu vidím již uvedenou submisivitu ve vztazích, která má 

podle mého názoru kořeny především v dřívějším postavení mužů a žen, kdy může být 

v mužích do dnešního dne ukotvena představa vůdce, hlavy rodiny a osoby, která má 

ženu vlastnit, mít nad ní kontrolu. Opět bych zde ale poukázala na to, že statistiky jsou 

zpracovávány zejména na případech závažnějšího stalkingu, kterého se dopouštění 

pachatelé muži, zatímco ženy využívají spíše stalkingu v mírnější podobě, která není 

kriminalizována. 

Z uvedeného vyplývá, že konkrétní oběť nelze jednoznačně vyprofilovat, avšak jsou 

určité faktory, které lze označit jako rizikové, a které mohou být důležité zejména pro 

rozpoznávání případů stalkingu, pro jeho zařazení, někdy i určení důvodu jeho vzniku a 

v neposlední řadě též pro zvolení přístupu k oběti ze strany orgánů činných v trestním 

řízení. 

 3.3.3  Falešné oběti 

Základním předpokladem pro to, aby byl stalking ze strany orgánů činných 

v trestním řízení aktivně řešen je, že se o něm vůbec dozví. Na rozdíl od domácího 

násilí se setkáváme u obětí stalkingu s vyšší ochotou vyhledávání pomoci orgánů 

činných v trestním řízení. Dochází u nich tedy k častějšímu oznamování a příslušné 

orgány se tak mohou setkat s účelovými obviněními, která jsou založena na 

pseudoviktimizaci. Hovoříme o tzv. falešných obětech trestných činů, jimž je věnována 

pozornost hned z několika důvodů.  

Tím nejzávažnějším důvodem je podrývání věrohodnosti skutečných obětí, ke 
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kterým může být kvůli smyšleným případům přistupováno s drobnou skepsí, čemuž 

nepomáhá ani to, že stalking je ve svém rozpoznávání specifický, kdy jsou některé 

skutečné případy na první pohled samy o sobě nedůvěryhodné. Dalšími neméně 

závažnými důvody jsou například plýtvání vyčleněného času a prostředků na pomoc 

obětem trestných činů, podezírání nevinných osob či negativní dopady na širokou 

veřejnost. 

Falešná viktimizace může být vedena několika motivy, avšak než k nim přistoupím, 

je nutné rozdělit nepravé oběti do dvou základních skupin, jejichž odlišujícím znakem je 

vazba těchto osob k realitě. První skupina domnělých obětí nesimuluje viktimizaci 

úmyslně, tedy je subjektivně přesvědčena, že pronásledování opravdu existuje a jako 

pachatele označují známé i neznámé osoby. U těchto obětí je ztracen nebo výrazně 

narušen kontakt s realitou, často trpí různými psychickými poruchami a své jednání 

logicky nevnímají jako lživé. Právě pro tuto skupinu dříve vznikl výraz syndrom falešné 

viktimizace. Druhou skupinu tvoří falešné oběti, které si nepravou viktimizaci naprosto 

uvědomují, vědí o svých lžích a jejich kontakt s realitou je tedy naprosto zachován. 

Pohnutkou k takovému jednání může být touha po pozornosti blízkých, medializaci, 

pomsta či vidina finančních či jiných materiálních výhod.  

Jak mimo jiné uvádí i Čírtková, na základě empirických výzkumů lze rozdělit 

falešné oběti pronásledování do pěti kategorií.
121

 Jednotlivými skupinami jsou 

1. samotní pachatelé vydávající se za oběti stalkingu, jejichž motivem je zpravidla 

touha po pomstě vůči bývalému partnerovi, avšak tato skupina tvoří pouhé 2,5 % 

případů; 2. duševně nemocní s bludy, tedy psychicky nemocní jedinci, kteří jsou o své 

viktimizaci přesvědčeni a kteří zaujímají naprostou většinu (70 %) případů; 3. bývalé 

oběti stalkingu tvoří zhruba 7,5 % falešně viktimizovaných a jsou jimi osoby, které 

historicky pronásledovány opravdu byly a pro svou hypersenzitivitu si mohou naprosto 

normální chování vykládat jako pronásledování, nejde tedy o úmyslné osočování 

domnělých pachatelů; 4. umělé oběti stalkingu tvoří druhou největší skupinu případů 

(20 %) a jedná se o část těch osob, které si své lži zcela uvědomují, které jsou vedeny 

motivem zájmu a pozornosti okolí, tedy jakýmsi psychologickým ziskem; 5. simulující 

oběti stalkingu také viktimizaci předstírají záměrně, ovšem jejich motivací není zájem a 

uznání, nýbrž profitování po stránce finanční a materiální. 

I s ohledem na procentuální zastoupení druhé ze zmíněných skupin je třeba na 
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falešné oběti pohlížet ne jako na lháře, ale jako na nemocné osoby volající po pomoci a 

dle toho je nutné s nimi také jednat, případně jim příslušnou pomoc poskytnout. Již 

jsem zmínila, že i příběhy opravdových obětí se mohou zdát neskutečné, proto je třeba u 

každé, byť i nepravé oběti, postupovat dle standardních postupů a nebrat jejich 

výpovědi na lehkou váhu. V obou případech by mohl mít pro oběť takový 

neprofesionální přístup traumatizující následky.  

Selekce případů falešné viktimizace se může zdát nelehká, avšak nemusí tomu tak 

zcela být. Zatímco opravdová oběť dokáže zodpovědět o svém pronásledování velice 

detailní otázky doplňující její výpověď, falešná oběť se ve svých výpovědích, resp. 

v jejich detailech, ztrácí. Je tedy zejména na osobě policisty, aby dokázal pokládat 

otázky a vést výslech oběti tak, aby byla existence stalkingu dostatečně prokázána. Jak 

uvádí Čírtková, jsou určité indicie, které mohou nepravou oběť identifikovat. Tak 

například taková osoba často uvádí, že svého stalkera nezná, pachatel je jí tedy 

neznámý. Dále u údajné oběti nepřichází prvotní fáze popírání viktimizace, neprojevuje 

se u nich pocit studu, počáteční omlouvání stalkera a nedokáží také přesněji určit, kdy 

stalking započal, co podle nich bylo impulzem k jeho vzniku. V neposlední řadě u nich 

samozřejmě nastává důkazní nouze, kdy neexistují žádné zprávy, dopisy, svědek 

sledování apod.
122

 

Na závěr tématu falešné viktimizace bych ráda uvedla, že i zde sehrávají svou 

velkou roli média. Jistě je prospěšné, že je široká veřejnost právě díky médiím 

s problémem stalkingu blíže seznámena, že jej více vnímá, věnuje mu dostatečnou 

pozornost, případně se s tímto nežádoucím chováním pachatelů alespoň seznamuje, 

pokud o něm dosud nikdy neslyšela. Tato obeznámenost má však i druhou stranu mince. 

Tou je působení na určitou skupinu osob
123

, která se vlivem mediální prezentace o 

problému dozvídá, zjišťuje si bližší informace a následně si jej vztahuje na situace 

vlastního života. Ač by tyto jedince do té doby ani nenapadlo, že by měli být obětí 

nějakého nestandardního chování, postupně dojdou k přesvědčení, že se jich přesně 

tento jev týká, že i oni jsou obětí stalkingu. 

 3.3.4  Dopady stalkingu na oběti 

Stalking je specifický především pro svou dlouhodobost, nejedná se pouze o 

jednorázový čin. Mohou být lidé, kteří budou dopady pronásledování na oběť 
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zpochybňovat či zlehčovat, kdy například znásilnění považují za několikanásobně horší 

čin vůči oběti. Rozhodně by měli pravdu v tom, že se jedná o čin nezanedbatelně se 

projevující na psychice, avšak z časového hlediska může mít stalking v některých 

případech naopak i závažnější dopady. Zatímco zmíněné znásilnění zpravidla postihne 

oběť pouze jednou, má své časové mantinely a ihned po činu jej může oběť svým 

způsobem zpracovávat, vyrovnat se s ním, u stalkingu tyto časové mantinely dané 

nejsou, stalking probíhá v předem neurčitelném časovém úseku, stupňuje se, stalker 

vyvolává čím dál větší pocit frustrace, ztráty kontroly nad vlastním životem oběti a ta 

tak žije v permanentním stresu. 

Jednání stalkera zasahuje do všech životních sfér oběti, která v jeho důsledku musí 

v nejzávažnějších případech měnit zaměstnání, bydliště, přátele, případně i skrývat svou 

identitu. V počátcích zájmu o stalking se veškeré studie točily zejména kolem pachatelů 

a až v 90. letech se nám dostává relevantních výsledků zachycujících poznatky o 

obětech, tedy i dopadech na jejich životy. 

Opět odkáži na australský výzkum Pathé a Mullen. Ty na vzorku 100 pacientek, 

které byly vystaveny pronásledování alespoň po dobu jednoho měsíce, zkoumaly jeho 

dopady na oběti a ač se jednalo spíše o lehkou formu stalkingu, důsledky byly pro jejich 

životy zásadního charakteru. Polovina z těchto žen změnila své zaměstnání, 14 - 35 % 

sužovaly bolesti hlavy, více než třetina trpěla žaludečními potížemi a celá čtvrtina ze 

zkoumaného vzorku dokonce pomýšlela na sebevraždu jako jediné východisko ze 

situace.
124

 Část ze zkoumaného vzorku se přestěhovala do jiného bydliště, utajovala své 

telefonní číslo, adresu a postupně se sociálně izolovala. Průvodním jevem může být 

nespavost, kolísání tělesné hmotnosti či nechutenství, u značného počtu obětí se 

objevují deprese a až v 83 % případů těžké stavy úzkosti.
125

  

Stalking má však širší sociální dopady, o čemž svědčí existence tzv. sekundárních 

obětí. Výzkumem bylo prokázáno, že pouze ve třetině případů se pronásledování dotklo 

čistě osoby pronásledované, ve zbytku případů byli vedle samotné oběti poškozeni i 

rodinní příslušníci, přátelé, partneři, děti poškozeného, v některých případech dokonce 

kolegové či sousedé. Sekundární obětí tak chápeme osobu, která byla přímo či nepřímo 

pronásledována spolu s primární oběti, která byla terčem zájmu stalkera. Čírtková uvádí 

jeden velice zajímavý závěr výzkumů, které odhalily, že jedním případem stalkingu je 
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průměrně postiženo 21 osob.
126

 

Se zmíněnými dopady na psychickou, fyzickou a sociální stránku oběti jde 

samozřejmě ruku v ruce také materiální důsledek pronásledování. I zde odkáži na 

Čírtkovou, která ve své publikaci uvádí, že celým 47 % obětí způsobil stalking citelnou 

materiální újmu. Ta vznikla zejména pro nutnost změny bydliště a ztrátu nebo změnu 

zaměstnání. Další náklady souvisí například s investicemi do bezpečnostních zařízení, 

opravou či náhradou věcí, které byly v průběhu stalkingu zničeny (například automobil) 

a v neposlední řadě lze zmínit též právní zastoupení a ušlý zisk za čas, který oběť 

vložila do své ochrany před stalkingem. 

 3.3.5  Doporučený postup obětem 

Jak se má zachovat osoba oběti ke stalkerovi, to záleží na každém konkrétním 

případě, jak již bylo popsáno i v kapitole o pachatelích. Je však možné vyselektovat pár 

obecných rad, které bývají efektivní u většiny případů. 

V prvé řadě je nutné, aby oběť přerušila veškeré kontakty s pachatelem, 

neodpovídala na jeho vzkazy, zprávy, telefonáty a žádosti o schůzky. Zároveň by měla 

dát velice důrazně najevo, že o jakýkoliv vztah s pachatelem nestojí a musí také setrvat 

u nulového kontaktu. Oběť by se určitě měla obrátit na odborníky, ať již na Policii ČR 

či na některou z neziskových organizací, které jí pomohou zvolit obrannou strategii. 

Aby však měli z čeho vycházet, aby mohli alespoň částečně poznat osobu stalkera, určit 

motiv pronásledování a jeho aktuální závažnost, měla by se na ně oběť obracet již 

s konkrétními důkazy. Pronásledovaný by se tedy neměl důkazů zbavovat a tím se snažit 

svůj problém popřít. Naopak musí všechny jednotlivé zprávy, telefonáty, pokusy o 

přímý kontakt či sledování zaznamenávat, a to nejen pro jejich obsah, ale též četnost. 

Pro účely prognózy pak odborníci posuzují tři okruhy informací, kterými jsou údaje o 

minulosti pachatele a oběti (včetně jejich vzájemného vztahu), posouzení aktuálního 

psychického stavu pachatele a odhad budoucích rizikových faktorů.
127

 

V případě pocitu ohrožení by oběť neměla situaci podceňovat a bezprostředně 

vyhledat pomoc, případně se alespoň svěřit blízkým osobám. Informovanost 

bezprostředního okolí oběti, tedy její rodiny či pracovního kolektivu, vedou nejen k její 

efektivní ochraně, kdy jsou tito například předem připraveni na možné kontaktování ze 

strany pachatele, ale zároveň poskytují oběti velkou podporu a pozitivně tak působí na 
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její psychiku. Tyto osoby by neměly situaci oběti bagatelizovat, měly by najít pochopení 

a snažit se jí pomoci zpracovat pocit viny, který kvůli pronásledování pociťuje. Měly by 

se pokusit v oběti vyvolat opětovný pocit bezpečí a schopnost vyjadřování emocí. 

Ač se tento postup může obětem zdát nespravedlivý, v závažnějších případech je 

doporučována také změna návyků, tedy například denního harmonogramu, zájmů, 

zaměstnání, přerušení některých kontaktů a v nejhorším případě změna bydliště.  

Podle zmíněných způsobů reakcí můžeme rozlišovat dvě strategie obrany oběti, a to 

strategii defenzivní a ofenzivní.
128

 První ze zmíněných obsahuje například přerušení 

veškerých kontaktů či změnu bydliště. Druhá pak nastupuje především v případě 

neefektivnosti defenzivní obrany a její součástí může být konfrontace pachatele 

například ze strany blízkých oběti.
129

 Jestliže nebude ani jedna z nich efektivní, je nutné 

přistoupit k podání trestního oznámení. 

 3.3.6  Ochrana a pomoc obětem pronásledování 

V kapitole věnované trestněprávním hlediskům stalkingu jsem již uvedla, jak je 

možné postihnout pachatele nebezpečného pronásledování, tedy jakou sankci je mu 

možno uložit dle trestního zákoníku. Existují však i další právní instituty, které 

v současné době zajišťují ochranu a pomoc obětem stalkingu. Jsou jimi instituty práva 

civilního, trestního, ale i správního. V rámci civilního práva se naskýtá možnost vydání 

předběžného opatření dle ZZŘS, právo trestní hovoří též o předběžném opatření (dle 

TŘ), avšak stěžejním předpisem je zde též zákon o obětech trestných činů. Správní 

právo pak obsahuje ochranu oběti v zákoně o Policii ČR.  

Tímto by však výčet prostředků ochrany nebyl plně vyčerpán. V České republice 

existují organizace, které se zaměřují na pomoc obětem trestných činů a tou 

nejvýznamnější z nich je Bílý kruh bezpečí, který se mimo jiné specializuje i na 

nebezpečné pronásledování, resp. stalking. V celém konceptu pomoci obětem má svou 

nezastupitelnou roli, proto se i jemu budu v této části blíže věnovat. 

 3.3.6.1  Předběžné opatření dle ZZŘS 

Předběžného opatření (dále jen PO) podle občanského soudního řádu, jak je 

uvedeno v kapitole 3.1.3, bylo možno využít pouze do 31. 12. 2013. K datu 1. 1. 2014 
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totiž nabývá účinnost zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v jehož 

důsledku byla příslušná část OSŘ zrušena. Aktuální úprava je obsažena v ustanoveních 

§ 400 až § 414 ZZŘS, kdy se podle nadpisu příslušného oddílu jedná o ochranu proti 

domácímu násilí. Jak již ale bylo řečeno dříve, stalking se často s domácím násilím 

prolíná v tom smyslu, že z něj může vycházet či na něj navazovat, PO lze tedy užít i 

v případech pronásledování, zejména pak mezi (ex)partnery.
130

 

PO lze vydat pouze na návrh, v němž musí být vylíčeny veškeré skutečnosti 

osvědčující, že společné bydlení navrhovatele a odpůrce je pro tělesné nebo duševní 

násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, nesnesitelné.
131

 

Pokud se odpůrce dopouští nežádoucího sledování nebo obtěžování, pak navrhovatel 

vylíčí veškeré skutečnosti, které toto chování osvědčují. O návrhu rozhoduje obecný 

soud navrhovatele bez nařízení jednání, a to do 48 hodin od jeho podání. Účastníky 

předmětného řízení jsou navrhovatel, odpůrce a případně také osoba, vůči níž násilí 

směřuje. 

Pokud soud návrhu vyhoví, uloží v rozhodnutí, aby se pachatel zdržel setkání 

s navrhovatelem, nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele. V případech 

domácího násilí může dále uložit, aby odpůrce opustil společné obydlí i jeho 

bezprostřední okolí, nezdržoval se v něm a nevstupoval do něho; aby nevstupoval do 

bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam. 

Zároveň soud poučí navrhovatele o možných prostředcích zajišťujících jeho další 

ochranu, zejména pak o právu podat návrh na zahájení řízení ve věci samé a o možnosti 

podání návrhu na prodloužení PO. 

Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, avšak v odůvodněných 

případech může navrhovatel požádat soud o jeho prodloužení. O tomto návrhu rozhodne 

soud v nařízeném jednání do dvou měsíců od jeho podání s tím, že PO prodlouží o dobu 

nezbytně nutnou, avšak musí zachovat nejvyšší přípustnou délku, která je šest měsíců 

od vykonatelnosti předběžného opatření. Předběžné opatření je samozřejmě možné také 

zrušit, oproti úpravě obsažené v OSŘ však pouze na návrh dotčené osoby. 

Své využití najde PO dle ZZŘS zejména v případech, kdy nebylo zahájeno trestní 

stíhání a není tak možné využít předběžného opatření podle trestního řádu, jak je 

uvedeno níže. I zde se jedná o prozatímní úpravu poměrů mezi osobou navrhovatele a 
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odpůrce, tedy oběti a pachatele stalkingu, přičemž vydání PO zpravidla, nikoliv však 

nutně, navazuje na vykázání ze strany Policie ČR. Určitou nevýhodu můžeme spatřovat 

v tom, že navrhovatel PO musí následně podat návrh na zahájení řízení ve věci samé, 

který se samozřejmě svým obsahem má shodovat s předběžným opatřením. Pokud se 

tedy jedná například o manžele, kteří se z různých důvodů nechtějí rozvádět, případně 

pokud se o manžele nejedná vůbec, nebude zde navazovat žádný občanskoprávní spor a 

PO tak nebude možné dále prodlužovat. Z toho vyplývá, že ne pro všechny případy 

pronásledování bude tento institut vhodný. 

 3.3.6.2  Předběžné opatření dle trestního řádu 

K 1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který 

představuje osmdesátou osmou novelu trestního řádu a který ve své druhé části 

obsahuje desítky jeho změn. Mimo jiné také zavádí institut předběžných opatření, která 

dosud byla trestnímu právu neznámá.  

Hlavním cílem předběžného opatření je ochrana oběti před prohlubováním primární 

viktimizace a prevence před viktimizací sekundární. Tento cíl je naplněn 

prostřednictvím povinností, které je možné pachateli v průběhu trestního řízení uložit. 

Trestní řád zde hovoří o opatření vůči obviněnému, proto není možné tohoto institutu 

využít před zahájením trestního stíhání. Nejpozději jej pak lze uložit do právní moci 

rozsudku nebo jiného rozhodnutí, kterým řízení končí. Ač by možnost vydání 

předběžného opatření ještě před zahájením trestního stíhání mohla z pohledu oběti 

přinášet určité výhody, je nutné respektovat především zásadu presumpce neviny 

pachatele, a to i přes zásadu vedení procesu s šetřením práv oběti. 

Za splnění podmínek uvedených v ustanoveních § 88b až § 88o TŘ je možno uložit 

pachateli některé z níže uvedených druhů předběžných opatření. Těmito podmínkami 

jsou mimo probíhající trestní stíhání také dostatečné zjištění skutečností, které 

nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo trestní stíhání zahájeno, vykazuje všechny 

znaky trestného činu a že jej spáchal obviněný. Také musí existovat důvodná obava, že 

bude obviněný svou trestnou činnost opakovat nebo svůj trestný čin dokoná. Soud 

předběžné opatření uloží, pokud jej vyžaduje ochrana zájmů poškozeného, osoby mu 

blízkých nebo ochrana zájmů společnosti. Poslední podmínkou je, že účelu předběžného 

opatření nelze s ohledem na osobu obviněného a na povahu a závažnost trestného činu 

dosáhnout jinak. 

Ustanovení § 88c TŘ pak obsahuje taxativní výčet možných druhů předběžných 
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opatření, která jsou blíže rozvedena v ustanoveních § 88d až § 88l TŘ. Pro trestný čin 

nebezpečného pronásledování jsou stěžejními opatřeními zákaz styku s určitými 

osobami, zejména s poškozeným, jemu blízkými osobami a svědky, zákaz vstupu do 

obydlí, zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě a zákaz výkonu konkrétně 

vymezené činnosti, která umožňuje opakování nebo pokračování v trestné činnosti.  

O uložení, změně či zrušení předběžných opatření rozhoduje v řízení před soudem 

předseda senátu, v přípravném řízení v závislosti na jejich povaze soudce nebo státní 

zástupce, přičemž se vždy přihlíží k již uloženým opatřením dle jiného právního 

předpisu (zejména pak ZZŘS) a rozhodnutí musí být vždy odůvodněno skutkovými 

okolnostmi. Orgány činné v trestním řízení zde postupují z úřední povinnosti, ač osoba 

oběti může podat návrh na jeho vydání. Co se týče lhůty k rozhodnutí, tu trestní řád 

explicitně neuvádí, avšak věc by měla být rozhodnuta v souladu se zásadou rychlosti 

řízení, tedy co nejrychleji a bez zbytečných průtahů, jinak by předběžné opatření 

nedostálo svému účelu. 

Předběžné opatření slouží k prozatímní, dočasné úpravě poměrů mezi poškozeným 

a obviněným. Trestní řád neuvádí nejvyšší přípustnou délku jeho trvání (jak je tomu 

například u vazby), avšak stanovuje obecné pravidlo, že předběžné opatření trvá, dokud 

to jeho účel vyžaduje a zaniká nejpozději s právní mocí rozsudku či jiného rozhodnutí. 

V případě, že obviněný neplní povinnosti uložené předběžným opatřením, lze mu 

uložit pořádkovou pokutu, jiný druh předběžného opatření, případně jej lze za podmínek 

stanovených zákonem vzít do vazby. S ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe se 

pachatel porušením předběžného opatření nedopustí trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání, resp. nenaplní podmínky pro jeho spáchání.
132

 

 3.3.6.3  Práva oběti dle zákona o obětech trestných činů 

Dne 1. 8. 2013 u nás nabývá účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů (dále ZOTČ), který nahrazuje dřívější právní úpravu, konkrétně zákon č. 209/1997 

Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. ZOTČ do jisté míry 

samozřejmě vychází z úpravy předchozí, která však byla značně roztříštěná a 

nekompletní, a zároveň též z unijního práva. Doplňuje tak trestněprávní normy o 

komplexní ochranu obětí trestných činů, a jak již bylo zmíněno v kapitole věnované 

předběžnému opatření, také zásadním způsobem mění trestní řád.  
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O ZOTČ by se dalo hovořit poměrně dlouze, pro účely mé práce však vypíchnu 

druhou hlavu předmětné úpravy, která se věnuje právům obětí trestných činů. Mezi tato 

patří právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před 

hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před druhotnou 

újmou a právo na peněžitou pomoc. 

Odbornou pomoc poskytují subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů, v zapsaném rozsahu a dle podmínek stanovených zákonem. 

Rozumí se jí psychologické a sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních 

informací či restorativní programy, přičemž ji lze poskytovat před zahájením trestního 

řízení, v jeho průběhu, ale i po skončení celého řízení. Obecně pak platí, že odborná 

pomoc je poskytována, dokud to vyžaduje její účel. Mezi poskytovateli odborné pomoci 

nalezneme celou řadu advokátů, advokátních kanceláří, společností s ručením 

omezeným, akciových společností, obecně prospěšných společností, spolků aj.
133

  

Právo na informace konkretizuje zásadu poskytování informací ze strany všech 

orgánů činných v trestním řízení, dle které mají povinnost srozumitelným způsobem 

informovat oběť o jejích právech a umožnit jí jejich uplatnění. Jedná se tedy o jedno 

z nejdůležitějších práv oběti vůbec, neboť se prostřednictvím něho oběť dozvídá o 

dalších svých právech, která může uplatnit. Katalog jednotlivých informací je velice 

široký, kdy některé z nich se obětem poskytují bez žádosti (například u kterého orgánu 

lze podat trestní oznámení, které subjekty poskytují odbornou pomoc, u jakého orgánu 

může oběť žádat o informace aj.) a které se poskytují na základě žádosti (o stavu 

trestního řízení, o propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby či odsouzeného 

z vězení aj.).  

Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím nalezneme v ustanovení § 14 ZOTČ, 

který nezavádí žádná nová práva oběti, pouze shrnuje ta, která jim poskytují jiné právní 

předpisy. Mimo jiné i tato sumarizace naplňuje cíl předmětného zákona, a to právě 

zpřehledněním prostředků, jichž mohou jeho adresáti pro svou ochranu využít. 

Ochranou se pak rozumí provedení úkonu či přijetí jiného opatření k zajištění bezpečí 

oběti, krátkodobá ochrana, vykázání dle PolZ, vydání předběžného opatření podle 

ZZŘS, zvláštní ochrana svědka, utajení totožnosti i podoby oběti v postavení svědka či 

předběžné opatření podle TŘ. Jak je z daného výčtu patrno, opravdu se jedná pouze o 

jakýsi katalog prostředků ochrany oběti. Ač toto ustanovení obsahuje celou řadu 
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Pro zvlášť zranitelné oběti (jejich definice je obsažena v ustanovení § 2 odst. 4 ZOTČ) je navíc tato 

odborná pomoc zdarma.   
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poznámek pod čarou, kterými odkazuje na další právní předpisy, tedy nepodává žádné 

konkrétní informace k jednotlivým prostředkům, jistě je pro oběť velkým přínosem. Má 

zde totiž uveden výčet stěžejních prostředků, kterých může využít a i když musí pro 

bližší informace využít jiných předpisů, alespoň ví, po kterých.  

Ustanovení týkající se práva na ochranu soukromí opět pouze odkazuje na úpravu 

obsaženou v trestním řádu. Dle té nesmí orgány činné v trestním řízení, přesněji 

v přípravném řízení, zveřejnit informace o osobách na něm zúčastněných, podle kterých 

by bylo možné identifikovat poškozeného či svědka. Dále může oběť požádat, aby se 

s určitými údaji o jeho osobě mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení, 

policisté, úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci. Tyto informace jsou 

pak vedeny odděleně od spisu, a to bez ohledu na to, zda oběti hrozí nebezpečí ze strany 

obviněného. V případě stalkingu bych obětem pronásledování tento prostředek ochrany 

rozhodně doporučovala. Je totiž možné, že stalker až do trestního řízení například nezná 

adresu, kde se oběť aktuálně zdržuje a pokud lze prostřednictvím nahlížení do spisu 

zjistit doručovací adresu, ze které informace o aktuálním pobytu oběti vyplývá, opět jej 

to může v jeho pronásledování posunout dál a celé řízení by tak pronásledovaného 

vystavilo mnohem většímu nebezpečí.  

Aby se zabránilo sekundární viktimizaci, která značně negativně působí na 

psychiku oběti, nabízí ZOTČ celou řadu prostředků, kterými se jí lze vyvarovat. 

Z pohledu stalkingu je těmi nejdůležitějšími například možnost zabránění kontaktu 

oběti s osobou, která byla označena za pachatele, o což může oběť požádat kdykoliv 

během trestního řízení.
134

 Otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást 

pouze, je-li to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, je nutné 

je pokládat šetrně a po obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem tak, aby v budoucnu 

nebylo třeba tento výslech opakovat. Dále může oběť požadovat, aby byla vyslýchána 

osobou stejného nebo opačného pohlaví a v neposlední řadě může učinit prohlášení o 

tom, jaký dopad trestný čin na její život měl. 

Posledním prostředkem, který je obětem poskytnut, je peněžitá pomoc, jež však u 

obětí nebezpečného pronásledování nepřipadá v úvahu, a to pro nenaplnění požadavku 

okruhu oprávněných žadatelů, jak je uvedeno v ustanovení § 24 ZOTČ. Takovými 

oběťmi jsou ty, jimž bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena těžká újma na 

zdraví, nebo osoby pozůstalé po oběti (pokud oběť v důsledku trestného činu zemřela), 
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 Tento prostředek může značně napomoci k naplnění účelu trestního řízení, kdy v rámci jeho průběhu 

může oběť při kontaktu s pachatelem znejistět při výpovědi či uplatňování svých práv. 
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případně též oběti specifických trestných činů, kterým vznikla nemajetková újma.  

 3.3.6.4  Krátkodobá ochrana dle policejního zákona 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR přináší oběti možnost využití prostředků tzv. 

krátkodobé ochrany.
135

 Ty jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 50 PolZ a patří mezi 

ně fyzická ochrana (ochrana bezpečnosti osoby zajištěním přítomnosti policisty), 

dočasná změna pobytu osoby, použití zabezpečovací techniky a poradensko-preventivní 

činnosti. Policie je poskytne dle vlastního posouzení (není na ni tedy právní nárok), a to 

v případech, kdy oběti či osobě jí blízké zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné 

nebezpečí a zároveň jí není možné poskytnout zvláštní ochranu dle zákona o zvláštní 

ochraně svědka. 

Na rozdíl od vykázání, kterého lze využít v případech domácího násilí, nelze těchto 

prostředků použít bez souhlasu oběti, neboť vždy více či méně zasahují do základních 

práv a svobod chráněné osoby. Prostředky krátkodobé ochrany lze poskytnout po dobu 

60 dnů, avšak tu je možné i opakovaně prodloužit. Policejní zákon neudává celkovou 

maximální dobu, po kterou lze krátkodobé ochrany využít, ovšem její prostředky budou 

uloženy pouze po dobu přiměřenou k účelu ochrany, případně dokud nebude zajištěna 

ochrana prostřednictvím jiných institutů, které právní řád obětem poskytuje. 

 Žádost o krátkodobou ochranu lze směřovat jakémukoliv policistovi, který ji po 

vyhodnocení situace neprodleně postoupí příslušnému útvaru. Samotné posouzení 

poskytnutí krátkodobé ochrany provádí specialisté z kriminální policie a vyšetřování 

krajského ředitelství Policie ČR.  

 

 3.3.6.5  Policejní intervence 

O efektivitě policejních intervencí se vedla nejedna diskuze, avšak jak uvádí 

Čírtková ve své publikaci, z německých statistik vyplývá, že v celých 19 % případů už 

jen pouhý zásah ze strany policistů vedl k upuštění od dalšího obtěžujícího jednání 

stalkera.
136

 V důsledku začlenění stalkingu do trestního zákoníku jsou policejní orgány 

s tímto fenoménem obeznámenější, získaly jistotu v krocích, které mohou proti 
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 S ohledem na účinnost PolZ samozřejmě tyto prostředky existovaly již před přijetím trestního 

zákoníku, avšak z hlediska systematiky práce si je dovoluji uvést až v této kapitole, která je komplexně 

zaměřena na ochranu a pomoc obětem pronásledování a která mají spíše doplňující charakter k výčtu 

prostředků ochrany oběti. 
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 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 1. 

vydání. Praha: Grada, 2008, s. 91, ISBN 978-80-247-2207-8. 
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pronásledovatelům podnikat, a zároveň je jim umožněno dřívější vstoupení do případu, 

než tomu bylo před účinností TZ. 

Zatímco v České republice neexistuje žádné policejní oddělení či vyčleněná osoba, 

která by se stalkingu speciálně věnovala a podle vyjádření Policejního prezidia Policie 

ČR v dohledné době ani existovat nebude
137

, například v USA je tomu jinak. Již v roce 

1990 (tedy v podstatě ihned se zakomponováním stalkingu do kalifornského kodexu) 

vznikla v Los Angeles specializovaná policejní jednotka s názvem Threat Management 

Unit.
138

 Odborníci z této jednotky vedou velice podrobný výslech obětí, který nezřídka 

trvá i více než tři hodiny. Jejich cílem je komplexní pochopení celého případu tak, aby 

mohli zaujmout stanovisko k závažnosti pronásledování a mohli tak oběti doporučit 

vhodnou strategii dalšího postupu, stejně tak aby vytvořili postup své intervence. Než 

však k takovému závěru dojdou, vyzvou pronásledovaného k vylíčení veškerých 

skutečností od počátku pronásledování až do dne probíhajícího výslechu.
139

  

Pakliže oběť stalkingu nevyužije pomoci některé z poraden Bílého kruhu bezpečí, 

případně jiné organizace, bývají to zpravidla policisté, kteří přijdou do kontaktu s obětí 

jako první. Jejich přístup a pochopení je tedy z hlediska pomoci a ochrany oběti vůbec 

tím nejdůležitějším aspektem. Policisté mají důležitou úlohu v oblasti získávání všech 

potřebných informací od oběti, které musí správně vyhodnotit a doporučit pak 

pronásledovanému vhodný postup. Oběti často sice vnímají, že jsou terčem nechtěného, 

nežádoucího jednání pachatele, avšak neumí tuto situaci vyhodnotit právě jako 

nebezpečné pronásledování, tím spíše je na policii, aby takový skutek včas odhalila a 

oběť o něm dostatečně poučila. Jistě je intervence policie přínosná, avšak nemůže trvat 

24 hodin, 7 dní v týdnu, proto by měly policejní útvary dbát na dostatečný výslech, 

uklidnění oběti, vytvoření vzájemné vazby, důvěry, dostatečně ji obeznámit se 

závažností případu a zvolit pro ni ty nejvhodnější kroky, aby i sama sebe mohla před 

pronásledovatelem ochránit. 

Policejní orgány vyšetřují většinou případy, které se již staly. U stalkingu však 
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Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsem požádala Policejní 

prezidium PČR o informaci, zda existuje specializované oddělení, které by se na nebezpečné 

pronásledování vysloveně zaměřovalo, případně zda je policejní specialista, na kterého se mohou oběti 

v dané problematice obrátit. Dostalo se mi odpovědi, že tyto skutky jsou řešeny v rámci místní a věcné 

příslušnost a žádné specializované pracoviště neexistuje. Specialisté pro oběti trestných činů jsou 

zařazeni zejména do útvarů služby kriminální policie a vyšetřování, žádný z nich však není vyškolen 

speciálně pro případy stalkingu. 
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vyšetřují čin, který se z části stal, který stále trvá a pravděpodobně ještě nějakou dobu 

trvat bude. Proto je z hlediska ochrany oběti nutné, aby se zamýšlely také nad tím, co 

vše je schopen pachatel v budoucnu učinit, kam až je ochoten zajít.  S ohledem na 

specifika pronásledování pak mám za to, že vytvoření speciálního oddělení, které by 

nemuselo být nikterak velké, by obětem stalkingu výrazně pomohlo, stejně tak 

policistům, kteří by specializace těchto oddělení využívali a při každém podezření 

pronásledování by na něj oběti odkazovali. Takto by byl opravdu profesionálně zajištěn 

první kontakt s obětí, který shledávám jako vůbec stěžejní pro celý případ. 

 3.3.6.6  BKB 

Bílý kruh bezpečí (BKB) u nás funguje již od roku 1991 a jedná se o spolek, který 

poskytuje bezplatnou kombinovanou pomoc obětem kriminality, jejímž obsahem je 

poskytnutí právních informací, psychologické a sociální poradenství a praktické rady a 

informace.
140

 Pomoc je zajišťována ze strany odborníků, tedy zejména právníků, 

psychologů a sociálních pracovníků. Oběti trestných činů mohou BKB kontaktovat 

prostřednictvím bezplatné nonstop linky, nebo osobně na některé z poraden, které jsou 

dostupné téměř v každém krajském městě. 

Právníci v kooperaci s krizovým interventem nejprve důkladně posoudí informace o 

chování a aktivitách pronásledovatele, dosavadních pokusech o zamezení 

pronásledování a dalších důležitých okolnostech. Na základě informací získaných od 

oběti nalézají odpovědi na tři základní otázky. První z nich je posouzení, zda se vůbec 

jedná o stalking, a v případě kladné odpovědi, zda hrozí oběti či osobám jí blízkým 

fyzické napadení. Následně zvolí pro oběť nejvhodnější strategii obrany. Na základě 

zodpovězení těchto tří otázek oběť dostává zpětnou vazbu ohledně dalšího postupu tak, 

aby došlo k její efektivní ochraně a k ukončení nežádoucího jednání pronásledovatele. 

S ohledem na komplexnost řešení problému se tedy oběti dostává pomoci právní i 

psychologické, kdy v nejzávažnějších případech je třeba kombinovat represivní i 

terapeutické strategie vůči pronásledovateli. 

BKB se samozřejmě neorientuje pouze na stalking, jeho objektem zájmu je i celá 

řada dalších trestných činů, jako například znásilnění, domácí násilí, týrání osoby žijící 

ve společném obydlí, omezování osobní svobody aj. Dle statistik dostupných na 

webových stránkách BKB je patrné, že jeho existence má pro oběti stalkingu značný 
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 Zároveň se jedná o jednoho z mnoha poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a je tedy zapsán 

v příslušném registru. 
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význam a pomoc této organizace často vyhledávají. Mezi lety 2010 – 2015 se na ni 

s problémem pronásledování obrátilo v průměru 154 osob ročně, což je z celkového 

počtu 1784 osob obracejících se na BKB zhruba 8,6 %. Dle přílohy č. 12 je také patrné, 

že tento počet má každým rokem rostoucí tendence. Z porovnání uvedených čísel se 

statistikou nahlášených případů nebezpečného pronásledování Policii ČR lze vidět, že 

co do množství případu řeší BKB zhruba 40 % agendy zaznamenané orgány činnými 

v trestním řízení.
141

  

Nejen s ohledem na výše uvedené tedy považuji přínos Bílého kruhu bezpečí za 

nenahraditelný. Samozřejmě svou velkou roli sehrává také v osvětě široké veřejnosti, ve 

spolupráci s Policií ČR a nemalou zásluhu mají jeho pracovníci také na samotné 

začlenění nebezpečného pronásledování do kodexu trestního práva.
142
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Některé případy se samozřejmě překrývají, jiné se dostanou pouze k BKB či jen k Policii ČR.  
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 Blíže viz. kapitola Proces zakomponování nebezpečného pronásledování do právního řádu ČR 
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Závěr  

Závěrem bych ráda drobně shrnula výše zmíněné poznatky týkající se jevu zvaného 

stalking a zaujala své konkrétní stanovisko k dané problematice. Zejména bych 

zhodnotila aktuální právní úpravu nejzávažnější podoby stalkingu, tedy trestného činu 

nebezpečného pronásledování a v neposlední řadě též současnou situaci pomoci obětem 

tohoto nežádoucího chování.  

Stalking je problémem nemalého počtu osob, kdy sužuje asi 2 - 8 % populace
143

, 

v České republice pak konkrétněji 6 %,
144

 a jistě si tak zaslouží pozornost nejen 

odborníků. Zejména vlivem médií se mu této pozornosti začalo dostávat a je tomu již 

sedm let od okamžiku, kdy mu důležitost přisuzuje i zákonodárce a kriminalizuje jej 

v podobě přečinu nebezpečného pronásledování. Ten byl s účinností od roku 2010 

implementován do trestního zákoníku a od tohoto okamžiku je tak možné pachatele 

nejzávažnějších forem stalkingu trestně stíhat, případně odsoudit k trestu odnětí 

svobody až na jeden rok, resp. tři roky, či zákazu činnosti. Není žádnou zvláštností, že 

na podobu právní úpravy existují různé pohledy. Zatímco ji někteří hodnotí jako 

postačující, jiní s ní nesouhlasí, a to především pro její nízkou trestní sazbu.  

K osobám nespokojeným s výší sazby patří například tehdejší senátor Chládek 

(ČSSD), který podal v roce 2011 návrh na zpřísnění postihu tohoto přečinu. Zásadní 

změnou mělo být navýšení trestu odnětí svobody z jednoho roku na dvě léta. Jak lze 

jednoduše dovodit, jeho návrh se nesetkal s kladným ohlasem, nepodařilo se jej 

prosadit, tedy sankce zůstává po celou dobu existence této skutkové podstaty 

nezměněná. Ti, kteří se ke zpřísnění trestní sankce nepřiklánějí, nepopírají závažnost 

stalkingu, avšak úpravu v dnešní podobě shledávají jako dostatečnou, případně ji 

dokonce hodnotí jako neefektivní a nadbytečnou. Jako argument jim slouží například 

fakt, že soudy nejčastěji ukládají pouze podmíněné tresty, a že náprava pachatele není 

nijak zaručena. 

Myslím, že mohu tvrdit, že v České republice se v odborné rovině stalkingu nejvíce 

věnuje Čírtková, se značným zájmem též například Válková.
145

 Jak ale bylo na několika 
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 Nebezpečnému pronásledování se věnuje nejen v odborných článcích, ale také například v komentáři 

Šámala, který poskytuje nemalý zdroj k výkladu skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

pronásledování, což dokazuje i to, že je tento často citován i v judikatuře Nejvyššího soudu. 
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místech práce zmíněno, na české půdě neexistují téměř žádné studie, které by 

pronásledování systematicky analyzovaly, proto v této oblasti vycházím zejména ze 

zahraničních zdrojů. Ani po přijetí trestního zákoníku, i jehož vlivem došlo k rozšíření 

povědomí o stalkingu, nedošlo k nějaké zásadní změně. Naopak možná měla 

kriminalizace tohoto nežádoucího jevu opačný účinek, kdy má četnost odborných 

článků zabývajících se stalkingem spíše sestupnou tendenci. 

Osobně bych se přiřadila spíše ke skupině, která shledává současnou právní úpravu 

jako naprosto postačující. Myslím si, že s pomocí judikatury je ustanovení § 354 TZ 

z hlediska výkladu jednotlivých znaků této skutkové podstaty dobře uchopitelné. 

Ostatně jak již jsem i zmínila, judikatura má u nás již celou řadu let konstantní 

charakter. I výši trestní sazby považuji za vhodnou a nepřikláněla bych se k jejímu 

zvýšení. Opřela bych se zde zejména o výklad v kapitole věnované pachatelům 

stalkingu, kdy na řadu z nich preventivně působí už i jen řízení před soudem, uložení 

sankce (v podstatě jakékoliv), případně někdy dokonce samotné trestní stíhání. Na 

druhé straně jsou však i pachatelé, kterým žádný z těchto kroků nezabrání v dalším 

páchání tohoto nechtěného chování, avšak dovolím si soudit, že takové osoby (většinou 

psychicky narušené) by neodradila žádná výše trestu. Samozřejmě je zde možné 

oponovat tím, že pakliže by byl pachatel včas zbaven svobody, nekončily by ty 

nejtragičtější případy ublížením na zdraví či smrtí oběti. Domnívám se však, že i u 

těchto případů je možné dle dostupných prostředků včas reagovat, pracovat 

s pachatelem, poskytnout mu psychiatrickou péči a tragickému konci tak předejít. 

Dalším podpůrným argumentem je fakt, že oběti pronásledování neprahnou po 

potrestání pachatele, nýbrž po ukončení samotného stalkingu, a to jakoukoliv cestou a 

za využití jakýchkoliv prostředků. Za drobný nedostatek však v aktuální úpravě 

shledávám taxativní výčet jednání pachatele, která lze pod nebezpečné pronásledování 

subsumovat, kdy jako vhodnější se mi jeví například rozebíraná úprava německá, která 

působí nadčasově a ponechává prostor postihu těch jednání, která v době přijetí 

příslušného ustanovení třeba ještě nebyla známá. 

Tímto se dostávám k určitému hodnocení činnosti orgánů činných v trestním řízení, 

ve kterých shledávám největší slabinu dané problematiky. Pokud začnu u orgánu, který 

je obětem nejblíže a kterému tak přísluší odhalovat případy stalkingu, tedy u Policie 

České republiky, nezbývá mi než opět poukázat na způsob řešení využívaný v USA. 

Zde je zřízen speciálně vyškolený tým odborníků, který se stalkingu věnuje na velice 

vysoké úrovni. Chápu sice, že není možné v každé části České republiky (ideálně kraji), 
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či snad v každém policejním oddělení vyčlenit osobu, která by se věnovala pouze 

problematice pronásledování, avšak současný stav považuji za nevyhovující.  

Na základě mého dotazu Policejnímu prezidiu Policie ČR mi bylo sděleno, že 

aktuálně není v České republice zřízen žádný speciální tým či oddělení, které by bylo do 

problematiky více zainteresováno. Existují sice školení, která mají policistům stalking 

přiblížit, seznámit je s ním, osvětlit jim základní přístup k pachateli a oběti, avšak 

vzhledem ke specifikům tohoto jevu nemůže být nikdy jejich přístup k obětem tak 

profesionální, aby jim mohli poskytnout adekvátní odbornost a pomoc. Oběť, která se 

obrací na konkrétní policejní oddělení, na konkrétního policistu, u něj hledá pochopení, 

pomoc a řešení své situace. Ne každý příslušník však s obětí zachází s dostatečným 

porozuměním, někteří možná až necitlivě. Proto vidím jako důležité apelovat na 

policisty prostřednictvím různých školení, která ostatně pravidelně probíhají, aby se 

lépe vžili do situace oběti a jednali s ní s úctou, pokorou a hlavně citlivě. 

Co se týče soudů, jak ukazují i tabulky se statistikami zpracovanými Ministerstvem 

spravedlnosti, je ukládání sankcí za trestný čin nebezpečného pronásledování poněkud 

strnulé.
146

 Myslím tím to, že téměř výhradním ukládaným alternativním trestem je 

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, ač je dána celá řada dalších 

alternativních trestů, které nejsou příliš využívány, ač by mohly účel trestu naplnit i 

lépe. Zároveň však statistiky dokládají, že stalkeři zpravidla nebývají těmi pachateli, u 

kterých by se ve větší míře projevovala recidiva, tedy by šlo přeci jen tyto trestní sankce 

hodnotit jako účelné k nápravě pachatele. S ohledem na negativní dopady na život oběti 

ovlivněný neustálým narušováním její soukromé sféry by však bylo na místě zamýšlet 

se nad délkou trvání trestních řízení, která například v roce 2015 i 2016 trvala 

v průměru více jak tři čtvrtě roku a obecně má délka vyřizování těchto věcí vzestupnou 

tendenci.
 147

 

Ač jsem byla na počátku práce a dokonce i po rozboru trestněprávní stránky 

stalkingu opačného názoru, po komplexním seznámení se s tímto problémem z hlediska 

kriminologie nevidím jako hlavní možnost pro zlepšení změnu současné právní úpravy, 

ale změnu ve struktuře policejních orgánů, tedy ve vytvoření speciálního oddělení, které 

by poskytovalo podporu jednotlivým policejním složkám, případně na které by byly 

oběti stalkingu přímo odkazovány a které by jim pomohlo účelně využít všech 

                                                 
146 

Příloha č. 5 - Ukládané sankce za trestný čin dle § 354 TZ (vybrané druhy) 
147 

Příloha č. 4 – Průměrná délka řízení ode dne zahájení trestního stíhání do právní moci rozhodnutí (ve 

dnech) 
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dostupných prostředků, jež jim právní řád poskytuje. Aktuálně však není vidina toho, že 

by bylo v dohledné době takové oddělení zřízeno, proto vidím jako možné řešení lepší 

edukaci policistů, a to například vytvořením konkrétní metodiky k vyšetřování a 

vyhodnocování trestného činu nebezpečného pronásledování, ač samozřejmě velmi 

záleží i na „lidskosti“ konkrétního policisty, který by se sám měl snažit do problematiky 

proniknout, nezlehčovat případ a i když jej vyhodnotí jako lehčí formu stalkingu, která 

není kriminalizována, stejně oběť seznámit s dalším možným postupem a navazujícími 

prostředky, jichž by mohla využít. Oběti často netuší, kde je hranice mezi obtěžováním, 

pronásledováním a kdy se stalking překlene dokonce v nebezpečné pronásledování, 

proto pokud přijdou za policií včas, měli by je tito obeznámit s únosnou mírou chování 

pachatele a jednáním, které již v pořádku není, nikoliv v nich vyvolat pocit, že se má 

situace řešit až ve chvíli, kdy se dostaví závažnější následky. 

Cílem mé práce bylo rozebrat stalking nejen z pohledu trestního práva, které 

upravuje část tohoto jevu ve skutkové podstatě nebezpečného pronásledování, ale také 

z pohledu kriminologie, která se věnuje příčinám vzniku tohoto problému, pachatelům a 

obětem. Samozřejmostí bylo též porovnání se zahraničními úpravami, ze kterých mimo 

jiné vychází i ta naše. Zároveň jsem chtěla získat ucelený pohled na danou 

problematiku, zorientovat se v názorech odborníků, v judikatuře a být tak schopna 

zaujmout ke stalkingu vlastní postoj. V neposlední řadě jsem chtěl být schopna aktuální 

situaci samostatně zhodnotit, hlavně ve vztahu k obětem pronásledování. Své cíle 

považuji s ohledem na výše uvedené za naplněné.
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá dnes stále aktuálním fenoménem zvaným stalking, 

a to nejen jeho závažnější podobou, tedy nebezpečným pronásledováním, ale i jeho 

podobami lehčími. Práce je systematicky členěna do tří stěžejních částí – první část se 

zaměřuje na vymezení pojmu, následuje část zabývající se trestněprávními hledisky a 

poslední z nich je věnována aspektům kriminologickým.  

Úvodní kapitola obsahuje některé z nejznámějších definic, snaží se vymezit rozdíl 

mezi stalkingem a nebezpečným pronásledováním a zároveň také čtenáře stručně 

seznamuje s jeho historií a možnými podobami tak, aby mohl tento problém v obecné 

rovině pochopit. 

Druhá část je věnována trestněprávní rovině stalkingu. Podrobněji se zaměřuje na 

poměrně zajímavý proces zakomponování přečinu nebezpečného pronásledování do 

právního řádu České republiky a také podává výčet možností postihu stalkera před 

přijetím antistalkingové legislativy, tedy před rokem 2009. Zároveň je v tomto druhém 

celku komplexně analyzována skutková podstata dle ustanovení § 354 TZ, jež je 

porovnána i se zahraničními úpravami, ve kterých našla určitou inspiraci a samozřejmě 

zde nechybí ani analýza judikatury Nejvyššího soudu. V neposlední řadě druhá část také 

přináší ucelený výčet sankcí, jež lze pachateli za tento přečin uložit. 

Poslední celek pojednává mimo jiné o pachatelích pronásledování, jejich typologii a 

tedy charakteristických rysech, které byly díky mnoha výzkumům vypozorovány a 

shromážděny. Dále se lze v této části seznámit s novými poznatky, které v posledních 

letech studie ve vztahu k pachatelům přinesly. Značná část práce je pak věnována 

obětem stalkingu, a to nejen z pohledu právního. Pojednání o obětech je uvozeno 

rozlišováním pojmů oběti a poškozeného, tedy poukázáním na odlišnosti dle zákona o 

obětech trestných činů a trestního řádu. Navazuje charakteristika běžné oběti a s ní 

související problematika falešné viktimizace. Z psychologického hlediska se tato část 

diplomové práce zaměřuje na dopady, které systematické pronásledování obětem 

způsobuje. Poslední kapitoly umožňují seznámení se s doporučovaným postupem řešení 

této nechtěné pozornosti a s aktuálně dostupnými prostředky ochrany oběti.  

Samotný závěr pak danou problematiku uceleně shrnuje a upozorňuje na určitá 

úskalí, která souvisí především s rozpoznáváním závažnosti stalkingu a nelehkou 

úlohou Policie ČR.  
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Abstract 

This dissertation deals with today still actual phenomenon called stalking, not only 

with it´s more serious form known as a dangerous stalking but even its less serious 

forms. The work is systematically divided into three key parts – the first one focuses on 

a term definition followed by the part dealing with criminal points of view and the last 

one concentrates on criminological aspects. 

The introductory chapter contains some of the most famous definitions trying to 

define a difference between a stalking and a dangerous stalking. The readers are as well 

informed about the history of stalking and its possible forms to make it easy to 

understand the problem on a common level.  

The second part is dedicated to a criminal level of stalking. It detailly focuses on a 

quite interesting process of incorporation of a dangerous stalking offence into a law 

system of the Czech Republic. It also provides a list of possible sanctions of a stalker 

before an antistalking legislation introduction (it means before the year 2009). The 

second part of my work deals with a complex analysis of facts of the case according to 

the enactment §354 of the Criminal Law that is compared with some foreign norms in 

which it has found an inspiration. Of course, the analysis of the Supreme Court 

judicature is not missing here. The second part brings a complete enumeration of 

sanctions which can be imposed for this offence. 

The third part concerns stalking perpetrators, their typology and characteristic 

features that have been found by observation and gathered thanks to many researches. 

This part enables you to meet with the latest findings brought by the new studies. The 

key part of my work is dedicated to stalking victims, and not only from a legal point of 

view. The treatise about victims is introduced by distinguishing between two terms – a 

victim and an aggrieved person - to show the difference according to the law of victims 

of criminal acts and the Penal Code. It is followed by a common victim characteristics 

and consequently a problemacy of a false victimisation. My work focuses on 

psychological impacts of a permanent stalking. The last charter enables you to learn a 

recommended way how to solve this unwanted attention and as well with actually 

available means of a victim protection. 

The conclusion summarizes all of the problemacy in complex and highlights certain 

difficulties connected mostly with distinguishing of a stalking magnitude and an uneasy 

task of the Police of the Czech Republic.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Zproštění obžalovaného dle § 266 písm. d) TŘ (nepříčetnost 

pachatele) 

 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

počet 1 2 1 1 0 0 2 

Zdroj: Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených 

jinak) – paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) v letech 2010 až 2016; statistické listy 

Ministerstva spravedlnosti 

 

 

 

Příloha č. 2 – Podíl recidivistů na počtu odsouzených dle § 354 TZ 

 
rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 průměr 

počet 

odsouzených 
83 217 216 207 212 187 224 192 

recidivisté 7 11 6 6 10 7 11 8,3 

recidivisté v % 8,43 % 5,07 % 2,78 % 2,90 % 4,72 % 3,74 % 4,91% 4,32 % 

Zdroj: Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených 

jinak) – paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) v letech 2010 až 2016; statistické listy 

Ministerstva spravedlnosti 
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Příloha č. 3 – Vývoj počtu registrovaných skutků TČ nebezpečného 

pronásledování  

 

 

Zdroj: Statistické výkazy kriminality v letech 2010 až 2015 (Policejní prezidium ČR)
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 V době uzavření rukopisu nebyla kompletní statistika za rok 2016 k dispozici. 
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Příloha č. 4 - Průměrná délka řízení ode dne zahájení trestního stíhání do 

právní moci rozhodnutí (ve dnech)  

 

Region 
rok 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Praha 93 173 248 288 357 289 296 

Středočeský 75 150 192 304 190 205 233 

Jihočeský 95 157 303 168 181 283 276 

Západočeský 95 119 279 153 214 395 308 

Severočeský 114 213 350 312 355 492 417 

Východočeský 55 127 139 273 141 169 236 

Jižní Morava 85 149 153 197 219 224 208 

Severní Morava 83 118 206 303 170 267 331 

Celkový průměr 87 151 234 250 228 291 288 

Zdroj: Přehled o průměrných délkách řízení ode dne zahájení trestního stíhání nebo sdělení 

podezření do dne právní moci ve dnech podle paragrafů – paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 

40/2009 Sb.) v letech 2010 až 2016; statistické listy Ministerstva spravedlnosti 
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Příloha č. 5 – Ukládané sankce za trestný čin dle § 354 TZ (vybrané druhy) 

 

Zdroj: Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených 

jinak) – paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) v letech 2010 až 2016; statistické listy 

Ministerstva spravedlnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložená sankce 
rok  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Odnětí svobody nepodmíněně 13 24 30 22 24 24 30 

Odnětí svobody podmíněně odložené 61 164 159 165 162 141 172 

Domácí vězení 0 3 1 0 0 0 2 

Obecně prospěšné práce 5 17 17 13 15 16 14 

Peněžitý trest 1 1 1 4 4 1 2 

Vyhoštění 0 2 1 0 2 1 0 

Zákaz činnosti (vedle hlavní) 1 2 1 3 0 1 3 

Peněžitý trest (vedle hlavní) 0 2 1 0 0 0 1 

Jiný trest (vedle hlavní) 4 8 14 13 19 18 23 

Upuštěno od potrestání 3 5 7 2 5 4 3 

Ochranná opatření 3 8 7 8 9 14 18 

Přim. omezení a povinnosti - - - 28 56 61 88 
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Příloha č. 6 – Zastoupení mužů mezi odsouzenými pachateli trestného činu 

nebezpečného pronásledování podle § 354 TZ 

 
rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 průměr 

Odsouzení 83 217 216 207 212 187 224 192 

Muži 77 201 201 195 199 174 206 179 

Ženy 6 16 15 12 13 13 18 13,3 

Muži v % 92,8 92,6 93,1 94,20 93,9 93,1 92,0 93,2 

Zdroj: Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených 

jinak) – paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) v letech 2010 až 2016; statistické listy 

Ministerstva spravedlnosti 
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Příloha č. 7 - Frekvence verbálního či fyzického násilí dle typologie pachatele 

Zdroj: VISIGNER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení se nad novou právní úpravou. 

Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, s.r.o., 2009, roč. 9, č. 11, s. 333. ISSN 1213-5313. 

 

 

 

Příloha č. 8 - Frekvence verbálního či fyzického násilí dle typologie pachatele 

 

 

Zdroj: VISIGNER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení se nad novou právní úpravou. 

Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, s.r.o., 2009, roč. 9, č. 11, s. 333. ISSN 1213-5313. 
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Typ pachatele Odmítnutý 
Hledač 
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ní svůdce 
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slídil 

Predátorský 

agresor 

Pravděpodobnost 

užití násilí 
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Příloha č. 9 – Typ pachatele a domény rizika 

 

Domény rizika 

Odmítnutý 

pronásledo-

vatel 

Hledač 

intimity 

Nekompetentní 

nápadník 

Zlostný 

pronásle-

dovatel 

Predátorský 

pronásledo-

vatel 

Riziko 

Napadení vysoké nízké nízké nízké vysoké 

Vyhrožování vysoké moderované vysoké vysoké nízké 

Perzistence moderované vysoké nízké moderované nízké 

Psychické a 

sociální 

poškozování 

vysoké moderované nízké nízké vysoké 

Opakování 

vůči nové oběti 
vysoké nízké vysoké vysoké vysoké 

Zdroj: ČÍRTKOVÁ, L., P. VITOUŠOVÁ a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: Příručka 

pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2007, s. 121 

 

 

 

 

Příloha č. 10 – Způsob vyřízení věci 

 

Způsob vyřízení 
rok  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zproštěno 2 7 20 11 13 12 10 

Odsouzeno 83 217 216 207 212 187 224 

Zastaveno 7 21 13 20 19 21 17 

Postoupeno 4 19 23 23 29 16 15 

Jinak 5 5 30 27 30 30 27 

Zdroj: Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených 

jinak) – paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) v letech 2010 až 2016; statistické listy 

Ministerstva spravedlnosti 
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Příloha č. 11 – Oběti trestného činu nebezpečného pronásledování 

 
Oběť  rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 

Muži 3 8 8 11 7 11 36 84 

Ženy 71 165 159 162 171 147 191 1066 

Děti 9 12 21 20 21 23 12 118 

Senioři 0 1 0 2 2 1 2 8 

Celkem 83 186 188 195 201 182 241  

Zdroj: Přehled obětí trestných činů v letech 2010 až 2016; statistické listy Ministerstva 

spravedlnosti 
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Příloha č. 12 – Kontakt obětí s BKB 

 

Počet nahlášených TČ 
 rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 průměr 

Celkem 1220 1353 1480 1828 2147 2675 3221 1989 

Stalking 110 98 145 149 181 242 274 171 

Zastoupení stalkingu v % 9,0 7,2 9,8 8,2 8,4 9,1 8,5 8,6 

Zdroj: Kontakt oběti, statistiky BKB z let 2010 - 2016 

 

 

 

Příloha č. 13 – Vývoj počtu registrovaných trestných činů stalkingu 

v jednotlivých zemích v letech 2010 - 2015
149

 

 

 

Zdroj 1: Kriminalstatistik Bundeskriminalamt (policejní statistika SRN) 

Zdroj 2: Kriminalitätsbericht – Statistik und Analyse (policejní statistika Rakouska) 

Zdroj 3: Statistické výkazy kriminality v letech 2010 až 2015 (Policejní prezidium ČR) 
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