Resumé v českém jazyce
Diplomová práce je zaměřena na trestný čin nebezpečné pronásledování podle § 354
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, postihující společensky nežádoucí jednání známé
rovněž pod pojmem „stalking“ a poskytuje ucelený pohled na problematiku stalkingu,
respektive trestného činu nebezpečné pronásledování, v širších než jen českoprávních a
trestněprávních souvislostech. Jelikož se jedná o nový trestný čin, neboť skutková podstata
nebezpečného pronásledování byla do českého právního řádu zavedena právě až trestním
zákoníkem účinným od 1.1.2010, tato práce má aktuální charakter a reaguje na současnou
situaci v právním prostředí.
Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí – stalking, historická geografie právní
úpravy a trestný čin nebezpečné pronásledování. První část je věnována fenoménu stalkingu
z pohledu jeho vymezení a historie termínu, vybraných typů dle závažnosti chování stalkerů,
osoby oběti, moderních prostředků použitých při pronásledování a expartner stalkingem jako
nejčastější formou pronásledování vůbec. Následuje roztřídění stalkerů do kategorií na
základě společných jmenovatelů, kterými jsou například osobnost pachatele a nebezpečnost
pachatele. Podkapitola 1.4. se věnuje posuzování nebezpečnosti stalkingu, jenž je důležité při
jeho řešení a odvracení.
Historická geografie anti-stalkingové právní úpravy je tématem druhé části. Jsou zde
uvedeny důvody pro počátky právního boje proti stalkingu s americkými kořeny, antistalkingová právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Republiky
Rakousko a Spolkové republiky Německo. Pátým zastoupeným státem je Česká republika se
zaměřením podkapitol na možnosti trestního postihu stalkingu před nabytím účinnosti
trestního zákoníku, příčiny pro kriminalizaci pronásledování v českém prostředí a popis
příslušného legislativního procesu včetně jeho výsledku.
Třetí, stěžejní část diplomové práce je věnována trestnému činu nebezpečné
pronásledování počínaje jeho zařazením v trestním zákoníku, objektem a rozborem objektivní
stránky dotčeného trestného činu s důrazem na znak dlouhodobosti, vzbuzení důvodné obavy
a na konkrétní způsoby jednání. Následují podkapitoly s tématy trestně právní sankce,
subjektivní stránka trestného činu, znaky kvalifikované skutkové podstaty a pachatel
nebezpečného pronásledování se zpracovanými statistickými údaji. V podkapitole 3.7 je
analyzován termín oběť, konkrétní dopady trestného činu na pronásledované osoby a
problematika falešné viktimizace v souvislostech. Dále jsou specifikovány organizace

specializované na pomoc těmto lidem na nejen tuzemské úrovni, zvláštní postavení oběti jako
svědka v trestním řízení. Podkapitola 3.8. je zaměřena na vztah k jiným ustanovením, tj. vztah
k jiným trestným činům, související procesní ustanovení trestního práva a jiné veřejnoprávní
ustanovení, především z oblasti policejního a správního práva, a použití občanského soudního
řádu. Závěrem je věnován prostor pro komparaci trestného činu nebezpečné pronásledování
s vybranými zahraničními úpravami a nastínění budoucnosti předmětného trestného činu.

