
Anotace 
předkládaná disertační práce se věnuje trestněprávním aspektům sexuálního 

zneužívání, neboť jde o problematiku citlivě vnímanou a stále aktuální. Předpokládá se, že 

významná menšina dětí v Evropě (10 až 20 %) je během svého dětství vystavena 

sexuálnímu zneužití. Jedná se tak o nezanedbatelné číslo, na které je třeba reagovat 

hledáním odpovědí na otázky, jak nejlépe ochránit dítě před takovým zneužitím a jak nejlépe 

zabránit potenciálnímu pachateli, aby dítě zneužil. 

Za nejúčinnější nástroj v potírání tohoto závažného jevu je považováno trestní právo, 

a proto si tato práce klade za cíl rozebrat téma sexuálního zneužívání z pohledu trestního 

práva po hmotné i procesní stránce, poukázat na nedostatky platné právní úpravy a pro 

futuro doporučit možná řešení. 

Obsah práce tvoří historický exkurz, úvod do problematiky sexuálního zneužívání a 

vymezení základních pojmů (vývoj poznávání a současná situace, příčiny a formy, základní 

charakteristika obětí a pachatelů, následky sexuálního zneužívání a výskyt a prevalence 

tohoto fenoménu včetně grafického znázornění), formy prevence v oblasti sexuálního 

zneužívání na primární, sekundární a terciární úrovni, problematika komerčního sexuálního 

zneužívání (dětská prostituce, dětská pornografie a obchodování s dětmi pro sexuální účely), 

právní úprava sexuálního zneužívání v mezinárodních dokumentech (zejm. OSN, Rady 

Evropy a Evropské unie) a jejich reflexe v právním řádu ČR, trestněprávní úprava sexuálního 

zneužívání v ČR (podrobný rozbor skutkové podstaty trestného činu pohlavního zneužití 

podle § 187 TZ s odkazem na platnou judikaturu a dalších souvisejících trestných činů), 

pohlavní zneužívání prostřednictvím internetu, specifika trestního řízení v případech 

sexuálního zneužívání, analytické zpracování aktuální judikatury v případech pohlavního 

zneužívání, problematika sexuálního zneužívání v judikatuře Evropského soudu pro lidská 

práva, komparace s vybranými zahraničními právními úpravami (SRN, Rakousko a 

Slovensko)a na závěr zhodnocení aktuálních nedostatků současné právní úpravy v oblasti 

ochrany dětí před sexuálním zneužíváním a návrhy de lege ferenda. 

Na základě analýzy dostupné odborné literatury, mezinárodněprávních instrumentů, 

vnitrostátních právních předpisů, komparace zahraničních právních úprav vztahujících se 

k tématu práce lze říci, že existuje základní shoda o nutnosti a účinnosti trestních norem 

v oblasti sexuálního zneužívání, jsou vedeny diskuze o konstrukci skutkových podstat 

trestných činů, jejich systematickém zařazení apod. Ochrana dětí před pohlavním 

zneužíváním má v trestních kodexech své tradiční místo, a proto není třeba ani tak 

prosazovat změnu právních norem, jako spíše jejich důslednou aplikaci. Bez potřebných 

změn právní úpravy se však neobejde účinná reakce na nový nebezpečný fenomén 



spočívající ve využívání moderních informačních a komunikačních technologií k sexuálnímu 

zneužívání dětí. 


