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Úvod
Tématem této diplomové práce je trestný čin nebezpečné pronásledování podle
§ 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„TZ“). Předmětný trestný čin postihuje společensky nežádoucí jednání známé rovněž
pod termínem stalking. S ohledem na skutečnost, že termín stalking obsahuje širší
vymezení, než termín nebezpečné pronásledování označující stejnojmenný trestný čin,
v diplomové práci důsledně tyto dva termíny rozlišuji, kdy první z výrazů používám
především v kriminologické části předmětné diplomové práce a druhý pak v hlavní
části, tedy části trestněprávní.
Do mého povědomí a následného zvýšeného zájmu se fenomén stalkingu dostal
předně díky výběrovému předmětu Soudní psychologie zaštiťovaný Čírtkovou, kdy mě
zaujal rozmanitostí jeho projevů, fantazií pronásledovatelů, dříve častou bezbranností
obětí a dopady na ně, stejně jako četností výskytu a možností akcelerace nebezpečnosti
jednání pachatelů, které v některých případech končí tragicky a jsou povětšinou
mediálně známé.
Diplomovou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí – stalking, historická
geografie právní úpravy a trestný čin nebezpečné pronásledování. V první části se
zabývám fenoménem stalkingu z pohledu jeho vymezení a samotné historie termínu,
vybraných typů dle závažnosti chování stalkerů, osoby oběti, moderních prostředků
použitých při pronásledování a expartner stalkingem jako nejčastější formou
pronásledování vůbec. Následně přistupuji k roztřídění stalkerů do kategorií na základě
společných jmenovatelů, kterými jsou osobnost pachatele, vztah pronásledovatele a
oběti, nebezpečnost pachatele, jeho motivace, kdy pátá kategorie pachatelů je utvořena
kombinacemi kritérií a jedná se tak de facto o sběrnou třídu. Poslední podkapitola první
části je věnována posuzování nebezpečnosti stalkingu, jenž zastává významnou úlohu
při jeho řešení a odvracení.
Druhá část je zaměřena zcela jen na historickou geografii anti-stalkingové právní
úpravy, ve které uvádím samotné důvody pro počátky právního boje proti stalkingu
s americkými kořeny, zaobírám se právní úpravou Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska, neboť té neochvějně patří evropské prvenství. Následně přistupuji
k identifikaci anti-stalkingových legislativ u našich sousedů, Republiky Rakousko a
Spolkové republiky Německo, neboť těm přísluší inspirující role pro tuzemskou právní
úpravu. Pátým státem obsaženým v druhé části této diplomové práce je pak Česká
4

republika. Zde odkrývám možnosti trestního postihu stalkingu před nabytím účinnosti
trestního zákoníku, analyzuji důvody pro kriminalizaci pronásledování v českém
prostředí a popisuji samotný dotčený legislativní proces a jeho výsledek.
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 Oběť trestného činu, analyzuji termín oběť v kontextu s recentní
legislativou a odpovídající odbornou literaturou, dále se zaměřuji na konkrétní dopady
trestného činu na pronásledované osoby, organizace specializované na pomoc těmto
lidem na evropské i tuzemské úrovni. Rovněž specifikuji zvláštní postavení oběti jako
svědka v trestním řízení, identifikuji související sporné body a v neposlední řadě se
zajímám o problematiku falešné viktimizace v souvislostech. Neméně důležitou
podkapitolou je vztah k jiným ustanovením, konkrétně vztah k jiným trestným činům,
souvislosti procesně trestněprávní včetně nových předběžných opatření upravených
v trestním řádu, související jiné veřejnoprávní ustanovení, především z oblasti
policejního a správního práva, a použití občanského soudního řádu. Závěrem komparuji
trestný čin nebezpečného pronásledování s vybranými zahraničními úpravami, tj. s
anglickou, rakouskou a německou anti-stalkingovou právní úpravou, a nastiňuji
budoucnost předmětného trestného činu.
Mým cílem je tak za pomoci odborné literatury a judikatury poskytnout ucelený
pohled na problematiku stalkingu, respektive trestného činu nebezpečné pronásledování,
v širších než jen českoprávních a trestněprávních souvislostech.
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1. Stalking
Anglický výraz stalking znamená v překladu stopování, plížení se za něčím,
sledování1 a původně v řeči lovců označoval stopování, přiblížení se zvěři a uštvání ji k
smrti. V moderním pojetí je pak tento lovec-pronásledovatel zaměřen nikoli na zvěř, ale
na svoji lidskou oběť, na kterou je obsesivně fixován, systematicky ji obtěžuje
nevyžádanou a nechtěnou pozorností v nejrůznějších formách, kdy mezi bezprostřední
následky patří závažné narušování soukromí, osobní svobody a lidské důstojnosti oběti,
v některých případech poškozování zdraví oběti, a to jak duševního tak tělesného, či
dokonce ohrožení jejího života, a i proto je stalking obecně považován za specifickou
variantu násilí.2
Výraz „stalking“ k označení určitého komplexu charakteristik lidského jednání
poprvé použil Meloy v 90. letech v USA. Definoval ho jako trestný čin zahrnující
jednání spočívající ve sledování jedince během delšího časového úseku, která jsou
ohrožující a potencionálně nebezpečná.3 Dále tento odborník v publikaci Psychology of
Stalking : Clinical and Foresic Perspectives uvádí i definici stalkingu jako obsedantní
pronásledování, kterou zkonstruoval spolu s Gothardem a zní následovně: abnormální
nebo dlouhodobý charakter hrozby nebo obtěžování směřující vůči určité osobě, kdy
charakter hrozby nebo obtěžování vymezili jako více než jeden zjevný čin nežádoucího
pronásledování oběti, které dotyčná osoba vnímala jako obtěžující.4 Dle Webstera
někoho stalkovat znamená postupovat zlověstným, tichých způsobem.5 V publikaci
Forenzní psychologie je stalking definován jako úmyslné, zlovolné pronásledování a
obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost.6
Z uvedeného vyplývá, že neexistuje jednotná, obecně platná definice stalkingu, ale že
všechny mají společné znaky, tj. nadměrné a nepřípustné obtěžování jiného, které je
nežádoucí a potencionálně nebezpečné.

1

HAIS, K.; HODEK, B. Velký anglicko-český slovník. II. N-Z. 1.vyd. Praha : LEDA, 1997, s. 2249-2250
ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky : domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.vyd.
Praha : Grada publishing, a.s., 2008, s. 53
3
MELOY, J.R. Psychology of Stalking. In MELOY, J.R. (ed.). Psychology of Stalking : Clinical and
Foresic Perspectives. San Diego : Academic Press, 1998, s. 2
4
viz sub. 3)
5
MELOY, J.R. Psychology of Stalking. In MELOY, J.R. (ed.). Psychology of Stalking : Clinical and
Foresic Perspectives. San Diego : Academic Press, 1998, s. 2-3
6
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 212
2
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Mezi typické projevy stalkingu patří opakované pokusy ať už známého či
neznámého pronásledovatele o kontakt oběti skrze nejrůznější komunikační prostředky,
tj. například dopisy, zanechávání vzkazů, telefonicky, emailem, SMS; ničení majetku
oběti a osob jí blízkých, snaha o získání kontroly nad životem pronásledované osoby a
demonstrování moci v podobě nejrůznějších výhružek, které jsou způsobilé v jiném
vzbudit obavy a strach.

1.1.

Historický exkurz termínu stalking
Ačkoliv je stalking považován za relativně moderní fenomén, psychiatrii je

podobný jev znám již značnou dobu. Již v 18. století se psychiatr Pinel a následně jeho
žák Esquirol zabývali popisem a objasněním erotomanie.7 V roce 1921 francouzský
psychiatr G.G. de Clérambault8 publikoval Les Psychoses Passionelles (volně přeloženo
jako Psychózy z vášně) shrnující problematiku erotomanie a jako první explicitně
upozornil, že motivem erotomanie nemusí být nezpracovaná láska, sexualita či erotika.
Větší váhu přikládal pýše, pocitu mimořádnosti sebe sama a narušení kontaktu
s realitou. Tento psychiatr rovněž popsal třífázový model typického vývoje
pronásledování. První je stádium pýchy, kdy erotoman pln nadějných očekávání
vykazuje chování typu namlouvání a dvoření. Ve stádiu zklamání se objevují obavy,
erotoman se cítí zhrzen a oběť pronásleduje výčitkami a falešným obviňováním.
V posledním stádiu hněvu erotoman formuluje majetnické požadavky, signalizuje jejich
prosazení cestou agrese a může vydírat či vyhrožovat pomstou.9
V druhé polovině dvacátého století pod vlivem konkrétních případů dochází ke
změně názorů a rozšíření zabývání se daným problémem i mimo psychiatrickou půdu.
Mezi nejznámější případy patří atentát na amerického prezidenta R. Reagana ze dne
30.3.1981, kdy motivací atentátníka J.W.Hinckleyho byla snaha imponovat herečce
Jodie Foster a získat si tak její přízeň.10 I díky novým podobám pronásledování, např.

7

Erotomanie je definována jako chorobné nutkání k nadměrnému, případně nepřiměřenému, sexuálnímu
ukojení (též hypersexualita), nebo jako chorobné, naprosto neopodstatněné domněnky subjektu, že je
milován naprosto cizí osobou nebo osobami. Definice převzata z GEIST, B. Psychologický slovník.
Praha: Vodnář, 2000, s. 60
8
Autorem De Clérambaultova syndromu, pro něhož je typická směs erotomanie a megalomanie
9
převzato z ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky : domácí násilí, stalking, predikce násilí.
1. vyd. Praha : Grada publishing, a.s., 2008, s. 53-54
10
VACEK, J. Velké psychiatrické případy. Praha : Paseka, 2001.
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expartner stalking, došlo k ústupu od „psychiatrizace“ problému a termín byl nahrazen
pojmem stalking, v České republice byl v minulosti užíván termín slídění.11

1.2.

Typy stalkingu
Stalking je možný roztřídit na základě různých kritérií a přístupů. S ohledem na

rozsah této diplomové práce se zaměřím pouze na typy stalkingu dle závažnosti chování
pachatele (distální stalking, proximální stalking a pronásledování s vyhrožováním)
podle Čírtkové12 a dále pak na expartner stalking, kde nejdůležitější roli hraje vztah
pachatele a oběti, pronásledování celebrit vykazující specifické znaky, a v neposlední
řadě se zaměřím na novou moderní formu stalkingu, tj. cyberstalking.

1.2.1. Typy dle závažnosti chování
Dále uvedené členění vychází především ze způsobů chování stalkerů, které
ovlivňuje

závažnost

pronásledování.

K vlastnímu

posuzování

nebezpečnosti

pronásledování si dovoluji odkázat na kapitolu 1.4. Posuzování nebezpečnosti stalkingu,
neboť ta se týká vyhodnocování rizik pronásledování.
Nejmírnější podobou stalkingu je obtěžování, odborně nazývané jako distální
stalking. Náplní této formy pronásledování je „útočení“ na oběť z prostorové nebo
virtuální dálky, kdy mezi typické chování obtěžovatele patří zasílání množství
nejrůznějších zpráv, případně i dárečků. I přes mírnou podobu nadepsaného typu
pronásledování mohou být dopady na oběť závažné. Důvodem je mimo jiné skutečnost,
že oběť nemůže vědět, zdali se jedná jen o první fázi stalkingu a tedy že neúspěšný
stalker bude akcelerovat své projevy, nebo zdali se jedná o „notorického obtěžovatele“,
který nepřekročí meze distálního stalkingu a nebezpečí fyzického napadení je tak
nulové.
Proximální stalking (jinak též pronásledování) již zahrnuje více či méně
otevřený kontakt mezi stalkerem a obětí, neboť do něj patří i nepřehlédnutelné známky
přítomnosti pronásledovatele a razantnější pokusy o přímý kontakt, tj. především
sledování oběti a pokusy vniknout do jejího soukromí. Díky anonymnímu, veřejnému
dotazníku pro pronásledovatele Voss, Hoffmann a Wondrak zjistili, že motivací
11
12

ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Ždár nad Sázavou : Fakta, 1998
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 225 - 226
8

„proximálních stalkerů“ je kontrola a moc, kdy „notoričtí obtěžovatelé“ jsou hnáni
svým přesvědčením, že jejich oběť má o ně zájem a svůj vztah k ní hodnotili jako
altruistický a pečovatelský.13
Nejzávažnější podobou stalkingu je pronásledování s vyhrožováním. V tomto
případě pronásledovatel ať už na dálku nebo v přímém kontaktu oběti vyhrožuje vážnou
újmou či ztrátou nebo i vlastní sebevraždou.

1.2.2. Expartner stalking
Stalking představuje specifickou formu vztahového násilí, neboť jeho základním
znakem je násilné a nežádoucí pronikání do privátní sféry oběti.14 Podstatné je, že se
vždy točí kolem vztahů a to ať už reálných tak iluzorních. Expartner stalking, který je
nejčastějším případem stalkingu vůbec,15 vzniká z reálného vztahu jako reakce na
konflikty a představuje disfunkční vzorec chování pro řešení partnerských krizí a
kolapsů.16 Hlavní roli zde hraje neschopnost pronásledovatele unést ukončení intimního
vztahu, kdy motivací stalkera je buď obnovit rozpadlý vztah, nebo se naopak oběti
pomstít za rozchod.
Odborný článek Čírtkové17 analyzuje pronásledování bývalým partnerem
z různých úhlů pohledu a poskytuje i řadu údajů z různých výzkumů. Autorka mimo
jiné uvádí, že typickým expartner stalkerem je muž (75% případů), 72% případů se váže
na vztahy trvající méně než čtyři roky,18 kdy v převážné většině případů rozpad vztahu
iniciuje pozdější oběť. Dále je v nadepsaném odborném článku uvedeno, co některé
výzkumy naznačují, tj. že pronásledování se častěji objevuje u definitivního rozpadu
vztahů, kterému ovšem předcházely opakované pokusy o ukončení.19 Na závažnost
expartner stalkingu má nepochybně vliv i hledisko vzniku pronásledování. Za prvé se
prvky podobné stalkingu vyskytují již před rozpadem vztahu, kdy dle empirických
13

Výzkum Vosse, Hoffmanna a Wondraka publikovaný v ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro
právníky : domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.vyd. Praha : Grada publishing, a.s., 2008, s. 78
14
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 220
15
existuje řada zahraničních výzkumů vedené experty jako jsou Fiedler, Stadler, Sheridan a Boon,
zjišťující, že expartner stalking zahrnuje 50 % případů stalkingu. Kriminolog H. J. Schneider zmiňuje
holandskou studii, dle které procento výskytu pronásledování bývalým partnerem je dokonce ve výši 68.
In ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 1
16
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 220
17
ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 1 - 8
18
ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 3
19
ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 4
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studií je toto příznačné pro nejzávažnější případy pronásledování bývalým partnerem,
který se v době trvání vztahu dopouští psychického týrání partnerky cestou její
nadměrné kontroly, popřípadě fyzického domácího násilí. Druhá varianta spočívá
v objevení

se

stalkingu

v průběhu

rozchodu

partnerů

z důvodu

poskytování

pronásledovateli nadměrné naděje na udržení intimního poměru a tedy z nedůslednosti
ukončení vztahu. Za třetí stalking nastupuje až po ukončeném rozchodu, kdy
k aktivizaci stalkera může dojít např. novým partnerem oběti.

1.2.3. Pronásledování celebrit
Jak dále uvádím v kapitole Historická geografie právní úpravy,20 pronásledování
celebrit zapříčinilo zvýšení zájmu o stalking a v neposlední řadě i přijetí antistalkingových zákonů, a proto si dovoluji uvést několik specifik týkající se daného typu
pronásledování.
U stalkerů celebrit se o proti pronásledování „normálních“ osob poměrně často
vyskytují psychotické potíže a poruchy osobnosti21 spadající podle DSM-IV,22 do druhé
skupiny tzv. emocionálně a dramaticky se chovajících (typicky histrionská, narcistická,
antisociální a hraniční porucha osobnosti), případně dle MKN-1023 do páté kapitoly,
sekce F60-69 věnované poruchám osobnosti a chování u dospělých.24 Další zvláštností
je střídaní terčů-obětí během "stalking-kariéry", což znamená, že se stalker soustředí
postupně na různé prominenty. Čírtková uvádí, že předmětné „přeskakování“ z jedné
cílové osoby na druhou naznačuje, že pronásledovatelům jde mnohem více a především
o sám proces stalkingu než o vlastní cílovou osobu.25
U pronásledování celebrit existují odlišné vzorce pronásledovaní podle role, do
které se stalker dosadil, tj. celebrita je pronásledovaná jako milenec, člen rodiny, objekt
20

Kapitola 2. Historická geografie právní úpravy, s. 20
Porucha osobnosti, nazývaná též psychopatie, je charakteristická trvalým narušením adaptace,
nepřizpůsobivým chováním, které působí nápadně až rušivě a kterým trpí buď postižený jedinec, nebo
jeho okolí, často však tyto osobnosti způsobují problémy sobě i ostatním. Příčinou rušivého chování je
určitá disharmonie osobnosti, kdy jsou některé vlastnosti nadměrně zvýrazněny na úkor jiných, nebo jsou
naopak téměř nerozvinuté. Jde převážně o odchylky v citovém prožívání ve vztahu k jiným lidem, ve
způsobu uvažování a postojích. In HOLCR K. a kol. Kriminologie. 1.vyd., Praha : Leges, 2009, s. 77-78
22
Diagnostický a statistický manuál duševních chorob (4.revize) vytvořený Americkou psychiatrickou
společností
23
10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí vytvořená Světovou zdravotnickou organizací
24
Blíže viz RABOCH, J.; ZVOLSKÝ P. et al. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. s. 330 - 333
25
ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky : domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.vyd.
Praha : Grada publishing, a.s., 2008, s. 69
21
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delikventní touhy, nepřítel, údajný spiklenec, popřípadě kvůli získání slávy jako tomu
bylo u Lennonova atentátníka M. Chapmana, u stalkera Madonny R. Hoskinse, či u A.
Bremera - pronásledovatele amerického prezidenta Nixona.

1.2.4. Cyberstalking
Myslím si, že rozvoj technologií přináší pro společnost nejen pozitiva ale
bohužel i negativa, což se projevuje i právě ve stalkingu, neboť moderní technologie
přispívají k výraznému usnadnění provádění pronásledování. Můj názor podporuje
mimo jiné i zpráva amerického ministerstva spravedlnosti z roku 1999,26 ve které
americká ex-ministryně spravedlnosti J. Reno poznamenala, že mnoho aspektů
internetové technologie (nízká cena, snadné použití a anonymní povaha) slouží jako
atraktivní prostředek pro podvodné jednání, sexuální zneužívání dětí a cyberstalking.
Odborný termín cyberstalking poprvé použil Deirmenjian,27 kdy ho definoval
jako

pronásledování

prostřednictvím

kybernetického

prostoru,

tj.

internetu.

Cyberstalking někdy bývá označován i jako elektronický stalking, pronásledování skrz
počítač nebo online stalking,28 kdy jednání spadající pod tento typ pronásledování
zahrnuje zasílání nevyžádaných e-mailů, zanechávání zpráv s negativním obsahem na
chat roomech, nepřátelské publikování věcí na internetu týkající se oběti, rozšiřování
zlomyslných pomluv, uveřejňování urážlivých zpráv v návštěvnických knihách
(guestbooks), předstírání být obětí a jejím jménem publikovat záporné názory a
komentáře a v neposlední řadě i spamování, posílání virusů apod. (tzv. elektronická
sabotáž). Internet může být použit s cílem nashromáždění osobních informací o oběti
sloužící k dalšímu pronásledování nebo za účelem komunikace s obětí kvůli přímému či
nepřímému vyhrožování, zastrašování a vyvolání strachu. Díky určitých technickým
aspektům může být těžké takového cyberstalkera vysledovat pokud například odesílá emaily skrz dva a více postupné servery. I proto má řada států světa speciální legislativu
proti nadepsanému typu pronásledování, kdy první právní úprava zaměřená proti
26

RENO, J. 1999 report on cyber stalking: A new challenge for law enforcement and industry. Převzato z
BOON, J.; SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives for
Prevention, Policing and Treatment. Chichester : Wiley, 2002.
27
DEIRMENJIAN, J.M. Stalking in cyberspace. Journal of American Academy of Psychiatry and Law,
1999, č. 27, s. 407-413
28
BURGESS, A.W.; BAKER, T. Cyberstalking. In BOON, J.; SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and
Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment.
Chichester : Wiley, 2002, s. 201
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cyberstalkingu byla přijata v roce 1992 v Michiganu v USA, kdy první trestní řízení,
kdy byl obžalovaný uznán vinným, proběhlo v roce 1995 tamtéž.29

1.3.

Pachatelé stalkingu
V rané fázi kriminologických výzkumů zabývající se osobností30 pachatele

stalkingu bylo předpokládáno, že pronásledovatel je psychicky narušená osoba, avšak ze
současných výzkumů je patrné, že stalkerem se může stát i relativně normální jedinec.
Mezi časté představitele pronásledovatelů patří bývalí partneři,31 následováni jsou
zástupci osob s různorodými duševními poruchami, kdy ti vyznačující se těžkou
asociální poruchou osobnosti patří mezi nejnebezpečnější, a v neposlední řadě se jedná i
umanuté obdivovatele celebrit.

1.3.1. Příčiny vzniku stalkingu aneb proč se stalker stane stalkerem
Někteří experti uvádějí, že stalking je především důsledkem "zvláštní" osobnosti
stalkera. Například Vosse32 uvádí tři teorie příčin vzniku stalkingu – teorii vazby,
psychoanalytickou teorii a psychodynamickou teorii.
V teorii vazby33 (připoutání, attachment) hraje důležitou roli vztah k matce/otci
v dětství, tj. je kladen důraz na stabilní a emocionálně uspokojivý vztah ke klíčové
osobě. Narušená vazba, tj. úzkostné, ambivalentní připoutání vzniklé v raném dětství,
má za následek narušení interpersonálních vztahů v dospívání a dospělosti a také vznik
predispozic pro stalkerství. K vlastnímu propuknutí stalkingu dochází tehdy, když je
stalker v aktuálním vztahu konfrontován se situací vyvolávající u něj obdobné pocity
zranění, jež zažil v dětství.

29

BOON, J.; SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives
for Prevention, Policing and Treatment. Chichester : Wiley, 2002.
30
Osobnost je definována jako organická jednotka (systém) všeho tělesného a psychického, vrozeného a
získaného, typická pro daného jedince, utvářená a projevující se v jeho chovaní (tj. činnosti a
společenských vztazích). In HOLEČEK, V.; MIŇHOVÁ, J.; PRUNNER, P. Psychologie pro právníky.
Aleš Čeněk : Dobrá voda 2003, s. 102
31

Viz kapitola 1.2.2. Expartner stalking, s. 9
ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky : domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.vyd.
Praha : Grada publishing, a.s., 2008, s. 79
33
Autorem teorie vazby je britský psycholog, psychiatr a psychoanalytik John Bowlby, který mimo jiné
publikoval trilogii Vazba a ztráta (Attachment and Loss : 1969,1972, 1980)
32
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Objektový vztah s druhou osobou, tj. matkou v raném dětství, je nejvýznamnější
u psychoanalytické teorie, neboť při brzké interakci dítěte s matkou dochází k vytváření
stabilního a klíčového zárodku osobnosti dítěte, ve kterém jsou uloženy pozitivní
zkušenosti o sobě samém a dítě tak o sobě uvažuje jako o plnohodnotné, cenné a
důležité osobnosti se schopností samostatně objevovat svět. Narušení takového vztahu a
vývoje osobnosti může vést k tzv. rozštěpení objektu na dobro a zlo, což se může
projevit v dalších vztazích a i vést ke stalkingu, protože dotyčný nezvládá běžné situace
spojené s rozchodem a s koncem vztahu. Typickým příkladem jsou muži týrající své
partnerky, aby se přesvědčili o tom, že jsou milováni a mají vůdčí roli, avšak zároveň se
nezdravě ke své partnerce nezdravě upínají.
Psychodynamická teorie se soustřeďuje na patologické chování pachatelů. Za
ústřední je zde považována narcistická a hraniční porucha osobnosti, avšak bez
soustředění se na genezi těchto poruch. Dle této teorie je motivací pronásledovatele zášť
a nepřátelství vůči pronásledované osobě s cílem její destrukce.
Ztotožňuji se s názorem, že osobnost pronásledovatele zastává podstatnou roli
při genezi stalkingu. Rovněž se však domnívám, že podstatnou úlohu sehrávají i
konkrétní situace při počátku stalkingu, jak je ostatně naznačeno již v kapitole 1.2.2.
Expartner stalking.

1.3.2. Typologie pachatelů
Prozatím neexistuje jednotná typologie pachatelů stalkingu, na které by se
odborníci shodli, avšak jednotlivá dělení se navzájem prolínají a mají mnohdy společné
prvky. Nutno však podotknout, že klasifikace pronásledovatelů se liší v závislosti na
předem určený cíl odborníka, resp. skupiny odborníků, který ji vynalezl. Na české
odborné scéně doposud neproběhl žádný komplexní výzkum zabývající se touto
problematikou, a proto se obracím jen na zahraniční studie mimo jiné uvedené i
v publikacích Čírtkové. Ve stručnosti tak v následujících podkapitolách a odstavcích
uvádím typologie stalkerů dle různých odborníků jako jsou Boon a Sheridan, Holmes,
Hoffmann a Kükenová, Mullen, Skoler a další. Dovolila jsem si je pro přehlednost
rozdělit do 5 skupin dle jejich zaměření, tj. osobnost pachatele, vztah pachatele a oběti,
nebezpečnost pachatele, jeho motivace a závěrečná podkapitola obsahující kombinaci
kritérií.
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1.3.2.1.

Osobnost pachatele

Skoler na základě psychologického přístupu zabývající se osobností stalkera
určil 4 základní archetypy pronásledovatele - histrionský stalker, borderline stalker,
narcistický stalker a disociální stalker. Dominantními rysy histrionského stalkera jsou
žárlivost, nízká kontrola impulsů a konkurenční přístup ke vztahu. Identifikačním
znakem borderline stalkeru je nejdříve střídání vzorců adorace a odmítání oběti, později
dominují pokusy o její devalvaci. Narcistický stalker se vyznačuje očekáváním obdivu,
pozdější idealizací oběti, odmítnutí prožívá jako ponížení a reaguje agresí. Čtvrtý
archetyp pronásledovatele, disociální stalker, nerespektuje normy, nemá žádnou empatii
a konfliktní situace řeší agresí.34
1.3.2.2.

Vztah pachatele a oběti

Celá řada expertů se soustředí na klasifikaci dle vztahu stalkera a jeho oběti. Pro
ilustraci uvádím několik autorů těchto typologií uvedených v zahraniční publikaci.35
Zona a kolektiv roztřídili pachatele do dvou základních skupin – předchozí vztah a
žádný předchozí vztah, kdy první uvedenou skupinu dále rozdělili na další podkategorie,
tj. známý, zákazník, soused, profesní vztah, rande, milenec. Fremouw a kolektiv na
základě výzkumu zkušeností s obtěžováním, kterého se zúčastnilo 593 amerických
studentů, vytvořili kategorizaci obsahující 4 skupiny: přítel, běžné rande, vážné rande,
cizinec/neznámá osoba. Meloy rozdělil stalkery a oběti na základě jejich známosti: ti,
kteří se předem znali, ti, kteří byli předtím milenci a ti, kteří si byli neznámí. Podobná je
i britská typologie zpracovaná Wallisem: ex-rodinný partner (manžel/ka, partner dle
common law), ex-intimní vztah (přítel/kyně), běžný vztah (kamarád, soused), kolega
z práce a neznámá osoba. Z výše uvedených typologií je zřejmé, že jsou de facto
obdobné, pouze se liší konkrétní pojmenování jednotlivých skupin. Existují další autoři
zaměřující svou typologii pachatelů stejně jako experti z mého výše uvedeného
demonstrativního výčtu, a proto shledávám, že zájem o rozčlenění pachatelů dle jejich
vztahu k oběti odpovídá nejčastějšímu typu stalkingu, tj. pronásledování expartnerem.
Tomu odpovídá i výzkum Hoffmanna a Kükenové, kteří se zaměřili přímo na
expartner stalking a v jeho rámci rozlišili dvě varianty pronásledování bývalým
34

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 221
BOON, J.; SHERIDAN, L. Stalker Typologies: Implication for Law Enforcement. In BOON, J.;
SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives for Prevention,
Policing and Treatment. Chichester : Wiley 2002, s. 65-67
35
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partnerem – defenzivní a ofenzivní, lišící se svojí vazbou na domácí násilí.36 Defenzivní
variantě stalkingu nepředchází žádné domácí násilí, avšak dřívější partnerský vztah není
symetrický, neboť budoucí stalker je silně citově na druhém závislí a nedokáže přijmout
rozchod. Naopak ofenzivní stalking je pokračováním domácího násilí, kdy pachatel se
snaží o udržení či obnovu kontroly a moci nad pronásledovanou osobou, a to i
prostřednictvím dětí, které pachatelovi mohou sloužit jako nástroj pro psychické
ovlivňování bývalé partnerky.
1.3.2.3.

Nebezpečnost pachatele

Klasifikace Boona a Sheridana je utvořena především s ohledem na posuzování
nebezpečnosti pronásledování vyplývající z osobnosti pachatele, která má sloužit i
v praxi pro policisty při řešení konkrétních případů. Sami autoři uvádějí, že jejich
systematika je založena přímo na údajích získaných od britských obětí stalkingu (124
případů) a je výslovně zaměřena pro orgány činné v trestním řízení za účelem hodnocení
a řízení individuálních skutečných případů stalkingu.37 Toto třídění obsahuje čtyři
základní typy stalkerů: pronásledování ex-partnerem, umanutým (poblázněným)
obdivovatelem, fixovaným pronásledovatelem s psychickými poruchami a sadistickým
pronásledovatelem.
První typ pronásledování ex-partnerem zahrnuje 50% zjištěných případů, často
mu předchází domácí násilí, pachatel pln negace a chladné kontroly při pronásledování,
zvýšený výskyt fyzického násilí, verbálních útoků a poškozování majetku oběti.
Doporučuje se zamezit veškerému kontaktu oběti s pachatelem, vyhýbat se společným
cestám a v extrémních případech je vhodná i relokace oběti, kde dálka od stalkera je
mnohdy důležitější než utajování nového bydliště.
Zastoupení ve výši 18% mělo pronásledování umanutým obdivovatelem, které je
autory dále rozděleno na dvě podkategorie – mladý milující a milující středního věku.
Objekt stalkingu je spíše milovanou osobou/idolem než obětí, pronásledovatel o ní
fantazíruje vesměs v duchu romantiky a pozitivismu. U mladého milujícího se
doporučuje poradenská a psychologické intervence osvětlující jaké následky svému
idolu způsobují a jaké to pro pachatele může mít právní dopady. U milujícího středního

36

ČÍRTKOVÁ, L. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 6
BOON, J.; SHERIDAN, L. Stalker Typologies: Implication for Law Enforcement. In BOON, J.;
SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives for Prevention,
Policing and Treatment. Chichester : Wiley 2002, s. 69
37
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věku se používá obdobný postup spolu s přerušením veškerého kontaktu s obětí, kdy se
jako efektivní jeví i konzultace problémů pachatelova existujícího vztahu.
Ve výzkumu bylo zjištěno 20% pachatelů spadající pod třetí skupinu, která byla
dále rozdělena na méně nebezpečné fixované pronásledovatele a fixované
pronásledovatele se zvýšenou nebezpečností. První podskupina osob přichází do
kontaktu s obětí typicky ženského pohlaví díky profesním vztahům, má blízko
k psychopatii (vnímá však realitu), vyniká v manipulačních schopnostech. Oběť by
měla zřetelně dát najevo své odmítnutí, absolutně přerušit kontakt s pachatelem a
vyhledat popřípadě právní pomoc. Druhé podskupině je blízké vážnější psychické
narušení, sexuální nápadnosti, agresivní projevy, nevypočitatelnost jeho jednání a
„bombardování“ oběti. Té se rovněž doporučuje přerušení kontaktů a iniciovat
psychiatrické přezkoumání pachatele.
Poslední kategorie se vyznačuje značnou nebezpečností, zastrašováním oběti,
snahou o kontrolu jejího života, střídáním projevů agrese spolu s násilím a laskavosti.
Oběť by měla být od pachatele naprosto izolována na utajeném místě, neboť sadistický
pronásledovatel tíhne jí vyhledat a pokračovat ve svém jednání.
1.3.2.4.

Motivace pachatele

Mullen se naopak zaměřil na rozčlenění pachatelů dle jejich motivace, které by
měly odpovědět na otázku, proč v osobních, pracovních a mediálně zprostředkovaných
vztahů ke stalkingu vlastně dochází. Určil tak 5 hlavních motivačních vzorců – reakce
na odmítnutí, hledání intimity a blízkosti za každou cenu, ventilování hostilis a
nenávistnosti, pronásledování z nedostatku kompetencí řešit vzniklou situaci jinak,
pronásledování jako důsledek predátorské (útočné) agresivity.38 Tato klasifikace
vznikla díky autorově analýze dat, jež získal přímo od pronásledovatelů navštěvující
speciální kliniku v Austrálii.
Na základě výše uvedených motivací pachatelů australský kolektiv 39 expertů
popsal další typologii pronásledovatelů dle rizikovosti pro oběť, kdy pachatelem je buď
odmítnutý pronásledovatel (rejected stalker), jehož motivací je obnovit vztah anebo
odplatou za odmítnutí, neboť je dotyčný rozčarován a roztrpčen z ukončeného vztahu a
stalking je tak pro něj jakousi náhražkou za ukončený vztah; hledač intimity (intimacy
38

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 217
MULLEN, P.E.; PATHE, M.; PURCELL, R. et al. Study of stalkers. American Journal of Psychiatry.
1999, č. 156, s. 1244-1249
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seeker), který touží po vztahu s osobou, jež ho zaujala a automaticky předpokládá, že
jeho city bude opětovat, kdy negativní reakce oběti si vykládá kladně a jedná se tak o
typického pronásledovatele celebrit;40 nekompetentní nápadník (incompetent suitor)
hledající rovněž nějaký poměr, avšak již ne opětovaný vztah nýbrž pouze rande či
sexuální schůzku, kdy po odmítnutí se zaměří na jiný terč; zlostný pronásledovatel
(resentful stalker) urputně pronásleduje oběť kvůli skutečnému či domnělému zranění,
újmě, kterou mu pronásledovaná osoba způsobila, sám se cítí jako oběť a exceluje ve
vyhrožování a zastrašování; nebo predátorský pronásledovatel (predatory stalker) jehož
cílem je útočné, často sexuálně agresivní chování, který buď skrytě pronásleduje oběť,
aby ji nevystrašil před finálním útokem, nebo oběti již od počátku dává v náznacích
najevo, že je pronásledována. V Příloze č. 1 obsahující tabulku převzatou z publikace
Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů41 je demonstrována vlastní rizikovost
pronásledování dle výše uvedené typologie, ze které je patrné, že vysoké riziko
fyzického napadení, psychické a sociální poškozování oběti je především u odmítnutého
a predátorského typu stalkera.
1.3.2.5.

Kombinace kritérií

Holmes pro utřídění pronásledovatelů do určitých skupin zkombinoval různá
kritéria, mezi něž patří předcházející vztah k oběti, typ oběti, motivace a osobnost
pronásledovatele, a rozčlenil tak stalkery do šesti základních skupin - pronásledovatel
celebrit

(celebrity

stalker),

pronásledovatel

expartnera

(domestic

stalker),

pronásledovatel politiků (political stalker), pronásledovatel z vášně (lust stalker) se
sexuální motivací, pronásledovatel ze zištné motivace (hit stalker) a pronásledovatel
zhrzený a odmítnutý v lásce (love-scorned stalker).42 Myslím si, že k této typologii není
třeba dalšího rozboru, neboť obsahuje poznatky z několika již předešlých kategorizací a
liší se tedy především názvoslovím jednotlivých typů pronásledovatelů.

40

Blíže viz kapitola 1.2.3. Pronásledování celebrit, s. 10
ČÍRTKOVÁ, L.; VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : Příručka pro
pomáhající profese. 1. vydání. Praha : Grada publishing, a.s., 2007. s. 121
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BOON, J.; SHERIDAN, L. Stalker Typologies: Implication for Law Enforcement. In BOON, J.;
SHERIDAN, L. (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives for Prevention,
Policing and Treatment. Chichester : Wiley 2002, s. 64-65
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1.4.

Posuzování nebezpečnosti stalkingu
Jak jsem již uvedla v kapitole zabývající se pachateli stalkingu,43 existuje řada

typologií pronásledovatelů, z nichž některé jsou přímo specializovány na rizikovost
vlastního pronásledování, a tak v této kapitole se zaměřuji na analýzu a oceňování
rizika, tj. na posuzování hrozby napadení oběti pronásledovatelem.
Posuzování

rizika

pronásledování

(threat/risk

assessment)

patří

spolu

s vypracování postupů intervence (case/risk management) v konkrétním případě
stalkingu ke klíčovým zájmům oběti. K tomu pro úplnost dodávám, že někdy jsou
termíny „risk assessment“ a „threat assessment“ vykládány shodně, avšak například
Čírtková jejich význam odlišuje následujícím způsobem: pod „risk assessmentem“ se
rozumí identifikace a vyhodnocování rizik v rozmanitých oblastech a s využitím různých
vědních disciplín, kdežto „threat assessment“ se cíleně zaměřuje na vyhodnocování
nebezpečnosti plynoucí z řečové výhružky anebo z chování konkrétního jedince.44
Zájem o posuzování nebezpečnosti svědčí i evropská konference na téma Threat
assessment45 na níž byla mimo jiné ustanovena Asociace evropských threat assessment
profesionálů (AETAP) zabývajících se kvalifikovanou predikcí a prevencí závažných
podob násilí. Důvodem proč se zmiňuji o AETAP je, že se zabývají i přímo
pronásledováním, o čemž svědčí i jejich odkazy na workshopy a provázanost se
zahraničními experty vytvořenou internetovou stránku www.stalkingriskprofile.com,46
která má sloužit jako průvodce pro hodnocení a management pronásledovatelů. Dva
z autorů výše uvedené internetové stránky, Mullen a MacKenzie,47 zavádějí pojem
domény rizika a uvádějí čtyři kritéria posuzování: eskalaci reprezentující, zdali má či
bude mít stalking stupňující tendenci, dobu či délku trvání pronásledování,
znovuobtěžování poté, co pachatel zdánlivě ukončil své činy a intenzivní psychické a
sociální poškozování oběti.

43

Kapitola 1.3.2. Typologie pachatelů, s. 13
ČÍRTKOVÁ, L. Threat assesment: Psychologické posuzování nebezpečnosti výhružek a hrozeb.
Kriminalistika. 2010, č. 2, s. 92-93
45
Konference se konala dne 2.-5.3.2008 v Lucernu, Švýcarsko, kdy konference na obdobné téma jsou
AETAP pořádány do dnes. Blíže viz WWW: <www.aetap.eu>
46
Autory jsou psychologové a psychiatři s rozsáhlými zkušenostmi s pronásledovateli i s jejich oběťmi:
MacKenzie, McEwan, Pathé, James, Ogloff, Mullen
47
ČÍRTKOVÁ, L.; VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : Příručka pro
pomáhající profese. 1. vyd. Praha : Grada publishing, a.s., 2007. s. 119
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Při oceňování rizika se v konkrétním případě vypracovává profil rizikovosti
pronásledovatele na straně jedné a profil rizikovosti oběti na straně druhé, přičemž jsou
analyzovány tři základní okruhy údajů. Prvním jsou informace o minulosti
pronásledovatele, resp. oběti, kdy se zkoumají například dřívější reakce na stresové
události. Mezi další analyzované údaje patří posouzení aktuálního psychosociálního
stavu pronásledovatele, resp. oběti. Třetím základním okruhem údajů je pak odhad
budoucích rizikových faktorů u pronásledovatele, resp. oběti.
Pro posuzování hrozby napadení oběti existují i další metody, které se soustředí
na konkrétní typy pronásledování, kdy v dnešní době je značná pozornost věnována
převážně stalkingu spjatého s domácím násilím, což dokládá i vytvoření posuzovacího
systému SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide) v Kanadě. V policejní verzi
se jako specifické predátory násilí uplatňují následující položky: mužské pohlaví,
alkoholová a drogová závislost, kriminální anamnéza (hlavně sexuální a násilné trestné
činy), suicidalita, nezaměstnanost, sociální izolace, poruchy osobnosti a chování,
násilné fantazie či kognice či kumulování frustrací, odmítání poradenství a terapie a
dostupnost zbraní.48
Po předmětné analýze a vyhodnocení výhružek stalkera (například jestli jde o
méně závažné intrusivně motivované výhružky nebo o výhružky motivované z vnějšku
a jak jsou osobou míněny) dojde k vlastnímu vypracování risk management sloužící
k navržení vhodných kroků pro odvrácení hrozby a dalšího postupu. Například dokud se
v chování pronásledovatele celebrit nezačnou objevovat prvky záště nebo agrese,
nepodniká se často vůbec nic, neboť konfrontace s realitou je u něj způsobilá vyvolat
pocity nepochopení a ve vybraných případech dokonce zvýšit jeho nebezpečnost.
Závěrem této kapitoly si dovolím uvést následující konstatování, které pokládám
za důležité. Psychologické studie se většinou kloní k závěru, že pronásledování je více
ovlivněno osobností pachatele než situačními faktory. Z toho plyne, že chování oběti má
na spuštění pronásledování nepatrný nebo žádný vliv. Jednoduše řečeno, problém tkví
v pachateli (jeho osobnosti), nikoli v oběti.49 S ohledem na uvedeném, přisuzuji právě
posuzování

rizika

nebezpečnosti

významnou

úlohu

při

řešení

a

odvracení

pronásledování.

48

ČÍRTKOVÁ, L. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking). Kriminalistika.
2004, č. 4, s. 279
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ČÍRTKOVÁ, L.; VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : Příručka pro
pomáhající profese. 1. vyd. Praha : Grada publishing, a.s., 2007, s. 121
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2.

Historická geografie právní úpravy
Tato kapitola pojednává o počátcích anti-stalkingové právní úpravy a to jak

z hlediska historického, tj. kdy a proč, tak i z pohledu geografie, tj. rozšíření antistalkingové právní úpravy ze zeměpisného hlediska. S ohledem na rozsah a hlavní
zaměření diplomové práce se zabývám pouze některými státy, které přijaly předmětnou
právní úpravu a o kterých si myslím, že jsou pro Českou republiku nejdůležitější. Kvůli
logickému uspořádání mé práce se porovnáním vybrané zahraniční úpravy s českou
právní úpravou stalkingu zabývám až v kapitole Porovnání s vybranými zahraničními
úpravami.50

2.1.

Spojené státy americké
Jak jsem již uvedla v předešlé kapitole (2. Historický exkurz termínu stalking),

mezi nejznámější případy stalkingu patří atentát na amerického prezidenta Reagana
z roku 1981, ale byl to až fyzický útok na herečku Theresu Saldanu a především vražda
herečky Rebeccy Schaeffer, které způsobily přijetí první anti-stalkingové právní úpravy
v USA. Nejdřív si dovolím uvést několik okolností k oběma případům. V roce 1982
Theresa Seldan hrála ve filmu Výzva (Defiance), ve kterém ji spatřil Skot Arthur
Jackson, okamžitě se do ní zamiloval a rozhodl se, že ji zabije, nechá se chytit a díky
jeho následnému trestu smrti s ní navždy bude moci být, neboť si byl vědom
skutečnosti, že v běžném životě by s Theresou Seldan nemohl navázat normální vztah.
Odjel tedy do Kalifornie, skrz detektivní agenturu a registr motorových vozidel zjistil
její adresu a následně ji v březnu 1982 několikanásobně pobodal, avšak herečka díky
kolemjdoucí osobě přežila. K Rebecce Shaeffer byl abnormálně připoután Robert Bardo
kvůli její mladistvé nevinnosti. Postelová scéna herečky ve filmu Scény z třídního boje
v Beverly Hills (Scenes from the class struggle in Beverly Hills) Roberta Barda rozčílila
natolik, že se rozhodl, že jí zastaví „od opouštění její nevinné dětské image kvůli té
dospělé smilnící filmové děvce“.51 Ohledně získání údajů o bydlišti herečky se
inspiroval Arthurem Jacksonem a následně ji v roce 1989 ve dveřích jejího domu
zastřelil. Tato smutná událost vedla k extrémnímu zvýšení zájmu o fenomén stalkingu a
50

Kapitola 3.9. Porovnání s vybranými zahraničními úpravami, s. 71
Přeloženy citát Roberta Barda publikovaný jeho sestrou – SAUNDERS, R. Legal perspective on
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Diego: Academic Press, 1998, s. 27
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to ve formě výzkumů na univerzitách, zřízení specializovaných oddělení tzv. Threat
Management Units52 (policie první zřídila v L.A.) a i s pomocí přeživší Theresy Seldan
lobující za anti-stalkingový zákon53 byla v Kalifornii v roce 1990 přijata první antistalkingová právní úprava54 v USA a na světě vůbec, která nabyla účinnosti 1.1.1991.
Podle původního znění § 646.9 Kalifornského trestního zákoníku, se stalker
musel dopustit důvěryhodné hrozby smrtí nebo těžkého ublížení na zdraví na oběti.
Díky dalšímu případu, který se dostal do soudní síně v roce 1992, se ukázalo, jak je
zákonná úprava nevhodně stanovená, neboť bylo velmi těžké naplnit výše uvedenou
skutkovou podstatu. Proto v roce 1994 došlo k zásadní novelizaci předmětného
ustanovení pro ochranu obětí v dřívějším čase, než jak bylo původně stanoveno a to tak,
že jakákoli osoba která úmyslně, nebezpečně a opakovaně pronásleduje nebo obtěžuje
jinou osobu, a která se dopustí důvěryhodné hrozby s úmyslem způsobit této osobě
důvodný strach o její bezpečí nebo o bezpečí její nejbližší rodiny, je vinna z trestného
činu stalkingu.55 Z nadepsaného vyplývá, že původní „hrozbu smrtí nebo těžkého
ublížení na zdraví“ nahradila „hrozba proti bezpečí člověka“ a došlo tak k výraznému
uvolnění zákonného ustanovení.
Po Kalifornii následovaly další americké státy, které schválili zákony proti
stalkingu nebo obtěžování (do roku 1992 jich bylo již 30)56 až konečně v roce 1996 byl
v USA přijat federální zákon o trestání a prevenci mezistátního stalkingu (Interstate
stalking punishment and prevention act),57 který doplnil zákoník Spojených států
(United States Code) o trestný čin mezistátního stalkingu (interstate stalking) upravený
v § 2261A. Tento zákon byl přijat v rámci komplexního celku návrhů zákonů
zaměřeného proti násilí páchané na ženách. Přijetí anti-stalkingové úpravy v USA

52

První taková policejní jednotka specializovaná na nebezpečné pronásledování a vyhrožování vznikla
v roce 1990 v Los Angeles a jeho prvotním zaměřením bylo již od počátku včasné ohodnocení rizik a
předcházení přímého násilí vůči oběti
53
Theresa Saldan založila i výbor pro oběti stalkingu nazvaný Oběti pro oběti (Victims for victims) a
v roce 1994 se zasloužila o vznik zákona na ochranu řidičů (Driver’s privacy protection act)
54
Penal Code Section 646.9
55
v originálním znění: any person who willfully, maliciously, and repeatedly follows or harasses another
person and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonablefear for his or
her safety, ort he safety of his or her immediate family, is guilty of the crime of stalking
56
Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawai, Kansas, Idaho, Illinois, Iowa,
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Oklahoma, Rhode Island, Jižní Karolína, Jižní Dakota, Tennessee, Utah, Virginie, Washington, Západní
Virginie a Wisconsin
57
dostupný také na <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-104hrpt557/pdf/CRPT-104hrpt557.pdf>
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postupně inspirovalo celou řadu států počínaje Austrálií, kde každý stát má vlastní
právní úpravu týkající se nadepsaného fenoménu.

2.2.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Průkopníkem anti-stalkingové legislativy na evropské půdě se stalo Spojené

království Velké Británie a Severního Irska, neboť jako první v Evropě přijalo
předmětnou právní úpravu, ačkoli ta není pro jeho celé území jednotná. S ohledem na
uvedeném se postupně zabývám nejdříve Anglií a Walesem, pak Skotskem a následně
Severním Irskem.

2.2.1. Anglie a Wales
Před přijetím zákonu o ochraně proti harašení 1997 (Protection from Harassment
Act 1997) byla snaha použít proti obtěžování/stalkingu právo proti nepřístojnosti (law
against nuisance), kdy veškeré pokusy byly ukončeny výrokem House of Lords
v případu Hunter v. Canary Wharf, neboť zde bylo jasně řečeno, že právo proti
nepřístojnosti pouze ochraňuje ty, kteří vlastní nebo mají podíl na nemovitosti proti
zasahování do jejich užívání této nemovitosti a že v angloamerickém právu (common
law) není přestupek obtěžování.58 Další možností jak se bránit proti obtěžování bylo
buď použití zákonů proti určitým jednáním (napadení, znásilnění, tiché nebo sprosté
telefonní hovory), nebo zákonů proti harašení jak sexuálního tak i rasové v určitých
místech (v práci), anebo zákonů proti harašení spáchané určitými osobami (příkazy
kvůli antisociálnímu chování, zákazy kvůli domácímu násilí). S rozmachem stalkingu a
se zájmem o něj nabývalo na zřejmosti, že soudy mu nemohou s dosavadní právní
úpravou dostatečně čelit.
Pod tlakem okolností parlament přijal v roce 1997 již zmiňovaný zákon o
ochraně proti harašení, který nabyl účinnosti v Anglii a Walesu 16. června 1997.59
V čl. 1 je stanoveno, že osoba nesmí provádět takové jednání, které představuje
obtěžování jiného a o kterém ví nebo by měla vědět, že představuje obtěžování jiného.
58

INFIELD, P.; PLATFORD, G., Stalking and the Law. In Boon, J.; Sheridan, L., ed. Stalking and
psychosexual obsession: psychological perspectives for prevention, policing, and treatment. Chichester :
Wiley, 2002, s. 223
59
§1 – 7 zákona o ochraně proti harašení je použitelný pouze pro Anglii a Wales, §8 – 11 zákona o
ochraně proti harašení je použitelný pouze pro Skotsko a tento zákon s výjimkou §13 není použitelný pro
Severní Irsko
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Pro účely tohoto paragrafu, osoba, jejíž směr jednání je na pochybách, by měla vědět,
že takové jednání představuje obtěžování jiného, pokud rozumný člověk mající
k dispozici stejné znalosti by se domníval, že takové jednání představuje obtěžování
jiného. Toto se nevztahuje na takové jednání, jestliže osoba, která ho provádí, prokáže,
že to bylo provedeno za účelem předcházení nebo odhalování trestného činu, nebo že
bylo provedeno na základě zákonného nařízení či právního řádu nebo kvůli dosažení
souladu s jakoukoliv podmínkou nebo požadavkem uloženém kýmkoli na základě
zákonného nařízení, nebo že v určitých situacích provedení takového jednání bylo
přiměřené.60 Za pozornost stojí fakt, že nikde v předmětném zákoně se nevyskytoval
termín stalking ani přesná definice harašení. Advokáti Infield a Platford61 naznačují, že
důvodem pro nevyskytování termínu stalking v předmětné právní úpravě bylo smýšlení
zákonodárce, že stalking je jakýmsi poddruhem obtěžování a tedy může být pod
nadepsanou právní úpravu zahrnut. Ohledně vlastní definice obtěžování lze poukázat
jen na ustanovení čl. 7 odst. 2 zákona o ochraně proti harašení, které však obsahuje jen
podrobněji pojednání o obtěžování a zní: způsoby obtěžování osoby zahrnují
znepokojování osoby nebo způsobování jí úzkosti.62 Další zvláštností nadepsaného
zákona je, že vytváří dva trestné činy a občanskoprávní delikt.63 Trestnými činy jsou
„obtěžování“ podle čl. 2 (harassment), které může být také občanskoprávním deliktem,
a „nahnání osobě strachu z násilí“ (putting a person in fear of violence) podle čl. 4.

60

V originálním znění: 1. (1) a person must not pursue a course of conduct – (a) which amounts to
harassment of another, and (b) which he knows or ought to know amounts to harassment of the other.(2)
For purposes of this section, the person whose course of conduct is in question ought to know that is
amounts to harassment of another if a reasonable person in possession of the same information would
think the course of conduct amounted to harassment of the other. (3) Subsection (1) does not apply to a
course of conduct if the person who pursued it shows (a) that is was pursued for the purpose of
preventing or detecting crime, (b) that it was pursued under any enactment or rule of law or to comply
with any condition or requirement imposed by any person under any enactment, or (c) that in the
particular circumstances the pursuit of the course of conduct was reasonable.
61
INFIELD, P.; PLATFORD, G., Stalking and the Law. In Boon, J.; Sheridan, L., ed. Stalking and
psychosexual obsession: psychological perspectives for prevention, policing, and treatment. Chichester :
Wiley, 2002, s. 228
62
V originálním znění: 7.(2) References to harassing a person include alarming the person or causing the
person distress.
63
Občanskoprávní delikt (tort) není oproti angloamerickému právu vlastní našemu právnímu řádu.
Zakládá občanskoprávní odpovědnost za neprávem způsobenou škodu, nebo alespoň za její velmi velkou
část. Jedná se tak o porušení smlouvy nebo o porušení důvěry. Funkcí občanskoprávního deliktu je
především uspokojení a kompenzace poškozeného, kdy chybně konající osoba platí za způsobenou škodu.
Hlavním cílem občanskoprávního deliktu je tak oproti účelu trestného činu kompenzace, neboť účelem
trestního činu je potrestání pachatele. Výklad občanskoprávního deliktu převzat z LUNNEY, M. a
OLIPHANT, K. Tort Law : text nad materials, 3. vyd. Ney York : Oxford university press Inc., 2008.
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Z citovaných ustanovení je zřejmé, že anti-stalkingová legislativa byla v Anglii a
ve Walesu oproti jiným zmíněným právním úpravám značně široká a byla často
využívána jako prostředek proti sousedům, bývalým partnerům, pronajímatelům a
zaměstnavatelům spíše než proti „klasickým“ stalkerům, což mohlo zapříčinit
znehodnocování zákona na ochranu proti harašení. I proto tamnější obyvatelé v čele
s oběťmi stalkingu brojili za přijetí právního předpisu zaměřeného přímo na potírání
stalkingu.
Až zákon o ochraně svobod 2012 (Protection of Freedoms Act 2012) ze
dne 1.5.2012 díky jeho 7. části doplnil zákon o ochraně proti harašení o trestné činy
vztahující se ke stalkingu a to konkrétně o čl. 2A a čl. 4A, tj. o trestní čin stalkingu
(offence of stalking) a o stalking zahrnující strach z násilí nebo vážné obavy nebo
úzkost (stalking involving far of violence or serious alarm or distress). Dle čl. 2A
zákona o ochraně proti harašení se osoba dopustí trestného činu, jestliže se dopustí
jednání porušující čl. 1 odst. 1 zákona o ochraně proti harašení a které představuje
stalking. Jednání osoby představuje stalking jestliže předmětné jednání představuje
obtěžování jiného, vykonané činy nebo opomenutí jsou těmi, které jsou spojovány se
stalkingem a takto jednající osoba ví nebo by měla vědět, že takové jednání představuje
obtěžování jiného.64 Dále předmětné ustanovení (čl. 2A odst. 3 zákona o ochraně proti
harašení) uvádí příklady činů nebo opomenutí, které jsou v určitých situacích spojovány
se stalkingem: pronásledování osoby, kontaktování nebo pokoušení se o kontaktování
jiného jakýmikoli prostředky, publikování nejrůznějších vyjádření a jiných materiálů
vztahující se k pronásledovanému nebo prohlašovat, že se to k dotyčnému vztahuje
anebo proklamovat, že autorem je pronásledovaný, monitorování použití internetu,
emailu nebo jiné formy elektronické komunikace, otálení na jakémkoli místě (veřejném
nebo soukromém), zasahování proti majetku ve vlastnictví jiného a sledování nebo
špehování jiného.65 Ze znění čl. 2A zákona o ochraně proti harašení je patrné, že se
zákonodárce inspiroval skotskou anti-stalkingovou právní úpravou.66
64

V originálním znění: 2A. (1) A person is guilty of an offence if - (a) the person pursues a course of
conduct in breach of section 1(1), and (b) the course of conduct amounts to stalking. (2) For the purposes
of subsection (1)(b) (and section 4A(1)(a)) a person’s course of conduct amounts to stalking of another
person if - (a) it amounts to harassment of that person, (b) the acts or omissions involved are ones
associated with stalking, and (c) the person whose course of conduct it is knows or ought to know that the
course of conduct amounts to harassment of the other person.
65
V originálním znění: 2A.(3) The following are examples of acts or omissions which, in particular
circumstances, are ones associated with stalking - (a) following a person, (b) contacting, or attempting to
contact, a person by any means, (c) publishing any statement or other material - (i) relating or
purporting to relate to a person, or (ii) purporting to originate from a person, (d) monitoring the use by a
person of the internet, email or any other form of electronic communication,(e) loitering in any place
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Trestný čin dle čl. 4A zákona o ochraně proti harašení je spáchán tehdy, pokud
ten, jehož jednání představuje stalking, vyvolá alespoň při dvou příležitostech ve
druhém strach, že proti němu bude užito násilí, nebo druhému způsobuje vážné
znepokojení či úzkost, které má značný nepříznivý vliv na každodenní aktivity druhého
a zároveň ví nebo by měl vědět, že jeho jednání vyvolá ve druhém při každé takové
příležitosti strach nebo nadepsané znepokojení či úzkost.67 Stejně jako v čl. 1 zákona o
ochraně proti harašení je zde pro posouzení, kdy by měl pachatel vědět, že v jiném
vyvolá strach z násilí nebo vážné znepokojení či úzkost, použit příměr s rozumnou
osobou, konkrétně co by si myslela, kdyby měla stejné informace jako pachatel.
Vymanění se z trestnosti nadepsaného jednání je obdobné jako v případě harašení, kdy
jediná odchylka je ve třetím možném případě, tj. že spáchané jednání bylo přiměřené
s ohledem na ochranu pachatele nebo jiného či s ohledem na ochranu majetku pachatele
nebo jiného.68

2.2.2. Skotsko
Oproti Anglii a Walesu přijetí zákona na ochranu proti harašení v roce 1997
nezaložilo ve Skotsku trestnost obtěžování. Oběti pouze vzniklo právo podat proti
pachateli specifickou žalobu nazývanou jako žaloba proti obtěžování (action of
harassment) v občanskoprávním řízení, díky které může soud oběti přiřknout náhradu
škody, udělit zákaz popřípadě dočasný zákaz pronásledovateli nebo vydat nařízení proti
obtěžování (non-harassment order) požadující po pachateli, aby se zdržel daného
jednání proti žalobci. Až porušení nařízení proti obtěžování zakládá trestní odpovědnost
a postih. Dle odborného článku zhotoveného Morrisovou, Andersonem a Murrayovou
publikovaného v listopadu 200269 důvodem pro neustanovení obtěžování trestným
činem bylo, že v předmětné době bylo takové jednání dostatečně pokryto trestným
činem nazývaným narušení klidu a míru (breach of the peace). Tento trestný čin
(whether public or private), (f) interfering with any property in the possession of a person,(g) watching or
spying on a person.
66
Viz kapitola 2.2.2 Skotsko, s. 25
67
V originálním znění: 4A. (1) A person (“A”) whose course of conduct - (a) amounts to stalking, and
(b) ether - (i) causes another (“B”) to fear, on at least two occasions, that violence will be used against
B, or (ii) causes B serious alarm or distress which has a substantial adverse effect on B’s usual day-today activities, is guilty of an offence if A knows or ought to know that A’s course of conduct will cause B
so to fear on each of those occasions or (as the case may be) will cause such alarm or distress.
68
V originálním znění: 4A. (4) (c) the pursuit of A’s course of conduct was reasonable for the protection
of A or another or for the protection of A’s or another’s property.
69
Dostupný na <http://www.scotland.gov.uk/Publications/2002/11/15756/13113>
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nepsaného práva zahrnuje všechna jednání, včetně ojedinělých případů, které způsobují
nebo mohou způsobit strach, znepokojení, rozrušení či rozmrzelost. Další možností jak
postihovat stalking byla skrze aplikaci trestného činu vyhrožování dle nepsaného práva
common law nebo za splnění určitých podmínek bylo řešením i použití skotského
zákona o sexuálních trestných činech 2009 (Sexual Offences (Scotland) Act 2009).70
Nikde však nebyl vymezen pojem stalking, což mohlo zapříčinit řadu problémů v čele s
nízkou ochranou obětí stalkingu.
Skotsko přijalo zákon o trestním soudnictví a oprávnění 2010 (Criminal Justice
and Licensing (Scotland) Act 2010) účinný od 13.12.2010, který zakládá trestnost
stalkingu v čl. 39. Trestný čin stalkingu spáchá ten, kdo pronásleduje jiného a to tím, že
se dopustí dále specifikovaného jednání, které ve druhém vyvolá strach nebo
znepokojení, a svým jednáním zamýšlí způsobit toto vyvolání strachu či znepokojení
v jiném, nebo ví nebo by měl za daných okolností případu vědět, že provádění takového
jednání je způsobilé v jiném vyvolat strach nebo znepokojení.71 Způsoby pro vymanění
se z trestnosti jednání upravené v čl. 39 odst. 5 skotského zákona o trestním soudnictví a
oprávnění, jsou obdobné jako v právní úpravě Anglie a Walesu.72 Podobné je i
ustanovení týkající se vymezení jednání, které dle skotského práva zahrnuje
pronásledování vybraného člověka nebo jiné osoby, kontaktování nebo pokus o
kontaktování pronásledovaného nebo jiné třetí osoby jakýmikoli prostředky,
publikování

nejrůznějších

vyjádření

a

jiných

materiálů

vztahující

se

k pronásledovanému či jiné osobě nebo prohlašovat, že se to k dotyčné jiné osobě
vztahuje anebo proklamovat, že autorem je pronásledovaný nebo jiná osoba,
monitorování použití internetu, emailu nebo jiné formy elektronické komunikace
pronásledovaným nebo třetí osobou, vstupování do prostor domu, otálení na jakémkoli
místě (veřejném nebo soukromém), zasahování proti majetku ve vlastnictví
pronásledovaného nebo třetí osoby, darování jakékoli věci pronásledovanému nebo třetí
70

Jednání postihované skotským zákonem o sexuálních trestných činech se vztahuje k nevyžádané
sexuální komunikaci a v donucování jiného, aby se díval na obrázky se sexuální tématikou, kdy takové
jednání může být relevantní především v případě stalkingu, jenž je sexuálně motivován
71
V originálním znění: 34. (1) A person (“A”) commits an offence, to be known as the offence of stalking,
where A stalks another person (“B”). (2) For the purposes of subsection (1), A stalks B where - (a) A
engages in a course of conduct, (b) subsection (3) or (4) applies, and (c) A’s course of conduct causes B
to suffer fear or alarm. (3) This subsection applies where A engages in the course of conduct with the
intention of causing B to suffer fear or alarm. (4) This subsection applies where A knows, or ought in all
the circumstances to have known, that engaging in the course of conduct would be likely to cause B to
suffer far or alarm.
72
Viz kapitola 2.2.1 Anglie a Wales, s. 22
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osobě nebo zanechání jakékoli věci na místě zajišťující snadné objevení pro
pronásledovaného případně kvůli získání pozornosti pronásledovaného nebo jiné třetí
osoby, sledování nebo špehování pronásledovaného nebo třetí osoby, konání takovým
způsobem, kterému by rozumná osoba přikládala možnost zapříčinit vyvolání strachu
nebo znepokojení v pronásledovaném, kdy k výše specifikovanému jednání musí dojít
alespoň při dvou příležitostech.73 Z konkretizace forem jednání zakládající spáchání
trestného činu stalkingu vyplývá, že vymezení trestného jednání je oproti anglické a
velšské právní úpravě širší, a že Skotsko pamatuje i na případy, kdy stalker pronásleduje
oběť a zároveň obtěžuje i jiné osoby, aby tak mohl větší měrou zapůsobit na psychiku
pronásledovaného.
Pro úplnost dodávám, že stalking je v předmětné zemi možný postihovat i dle
čl. 38 skotského zákona o trestním soudnictví a oprávnění, který pojednává o trestném
činu zahrnující vyhrožování nebo hrubé chování. Předmětný trestný čin osoba spáchá,
pokud se k jinému chová hrubě nebo za použití vyhrožování a jestliže takové chování je
způsobilé v rozumné osobě vyvolat pocit strachu nebo znepokojení.
Závěrem této kapitoly bych shrnula, že jednání zakládající stalking je dle
konkrétních okolností možno postihovat jak trestnými činy stanovenými uzákoněným
psaným právem tak i trestnými činy dle common law, kdy momentální tamější nejlepší
ochranou oběti je nejspíše aplikace skotského zákona o trestním soudnictví a oprávnění.

2.2.3. Severní Irsko
S ohledem na skutečnost, že právní úprava stalkingu v Severním Irsku je
obdobná jako v Anglii a Walesu, kdy toto mé tvrzení je podepřeno výkladovými
ustanoveními zákona o ochraně proti obtěžování (Severní Irsko) 1997 (Protection from
Harrasment (Northen Ireland) 1997),74 uvádím jen krátký exkurz do předmětné právní

73

V originálním znění: 39. (6) In this section - “conduct” means - (a) following B or any other person,
(b) contacting, or attempting to contact, B or any other person by any means, (c) publishing any
statement or other material - (i) relating or purporting to relate to B or to any other person, (ii)
purporting to originate from B or from any other person, (d) monitoring the use by B or by any other
person of the internet, email or any other form of electronic communication,(e) entering any premises, (f)
loitering in any place (whether public or private), (g) interfering with any property in the possession of B
or of any other person, (h) giving anything to B or to any other person or leaving anything where it may
be found by, given to or brought to the attention of B or any other person, (i) watching or spying on B or
any other person, (j) acting in any other way that a reasonable person would expect would cause B to
suffer fear or alarm, and “course of conduct” involves conduct on at least two occasions.
74
1997 No. 1180 (N.l.9), Protection from Harassment (Northen Ireland) 1997, vytvořený dne 8.4.1997 a
účinný od 17.6.1997 (čl. 2 až 4, čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 až 9), resp. od 12.4.1999 (čl. 1, čl. 5 odst. 3)
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úpravy pro celistvý obraz anti-stalkingových zákonů napříč Spojeným královstvím
Velké Británie a Severního Irska.
K vlastnímu nadepsanému zákonu uvádím následující. Čl. 3 stanovuje zákaz
obtěžování, kdy zakázané jednání, včetně okolností vylučující protiprávnost, je obdobné
jako v právní úpravě Anglie a Walesu.75 S ohledem na uvedeném nepřistupuji k citaci
předmětného zákona. Pokud dotyčný poruší výše uvedené ustanovení, dopustí se dle
čl. 4 trestného činu obtěžování, za který může být odsouzen k trestu odnětí svobody
nebo mu může být uložen peněžitý trest. Obě dvě formy trestu můžou být pachateli
uloženy současně. Oběť obtěžování se také může domáhat náhrady škody v
občanskoprávním řízení. Obdobné je i ustanovení tykající se trestného činu "nahnání
jinému strach z násilí" (čl. 6 zákona o ochraně proti obtěžování (Severní Irsko) 1997),
kdy za takový čin může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody a/nebo k
zaplacení pokuty. Výše sankce se odvíjí od typu odsouzení, tj. buď je pachatel odsouzen
dle obžaloby (conviction on indictment), nebo ve zkráceném řízení (summary
conviction), kdy za první uvedený typ je sankce podstatně vyšší.

2.3.

Republika Rakousko
Po Spojeném království Velké Británie a Severního Irska následovala řada států,

která přijala anti-stalkingové zákony. Například Belgie tak učinila v roce 1998 a
Nizozemí v roce 2000, avšak z pohledu České republiky bylo zásadní přijetí takové
právní úpravy v Rakousku a v Německu, neboť právě zde se český zákonodárce
inspiroval.
V této kapitole si dovolím použít neoficiální překlad rakouské právní úpravy
včetně terminologie Válkové publikovaný v odborném článku,76 kdy stalking je v tamní
zemi zahrnut pod termínem „beharrliche verfolgung“, tj. neodbytné pronásledování,
upravený v § 107a rakouského trestního zákona.77 Dle předmětného zákonného
ustanovení kdo neodbytně pronásleduje jiného, bude potrestán trestem odnětí svobody
až na jeden rok. Za co považuje rakouský zákonodárce neodbytné pronásledování je
stanoveno v § 107a odst. 2 StGB, tj. kdo po delší dobu jinému nepřípustně zhoršuje
75

Blíže viz kapitola 2.2.1. Anglie a Wales, s. 22
VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních
souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 259
77
Novela rakouského trestního zákona (dále jen „StGB“) zavádějící trestný čin neodbytného
pronásledování nabyla účinnosti 1.7.2006
76
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způsob života tím, že vyhledává jeho blízkost, kontaktuje jej pomocí telekomunikačních
nebo jiných komunikačních prostředků nebo prostřednictvím třetí osoby78, za použití
jeho osobních údajů pro něj objednává zboží nebo služby anebo za použití jeho
osobních údajů dovede třetí osobu k tomu, že s ním naváže kontakt. Z uvedeného
vyplývá, že s jedinou výjimkou je stalking postihován jako delikt z úřadní povinnosti a
že rakouská trestněprávní úprava příhodným způsobem reaguje na potřebu usměrňovat i
méně nebezpečné projevy stalkingu. Válková upozorňuje, že ačkoli je rakouská
skutková podstata stalkingu zaměřena jen na taková jednání, která výrazně zhoršují
dosavadní život pronásledovaného a jako taková je nelze jinak právně kvalifikovat,79 lze
jiná jednání zahrnující újmu na zdraví nebo popřípadě nebezpečné vyhrožování
postihnout jako rozdílné trestné činy.

2.4.

Spolková republika Německo
Podobně jako v předešlé kapitole vycházím z neoficiálního překladu německé

právní úpravy včetně terminologie Válkové publikovaný v jejím odborném článku,80
kdy stalking je v tamní zemi zahnut pod trestným činem „nachstellung“, tj.
obtěžování,81 upravený v § 238 Strafgesetzbuch (StGB).82 Dle předmětného zákonného
ustanovení obtěžování se dopustí ten, kdo jiného obtěžuje tím, že vyhledává jeho
blízkost, pokusí se s ním pomocí telekomunikačních nebo jiných komunikačních
prostředků nebo třetí osoby navázat kontakt, zneužitím jeho osobních údajů pro něj
objedná zboží nebo služby nebo přiměje jiného k tomu, aby s ním navázal kontakt,
ohrožuje jej nebo jemu blízkou osobu na životě, tělesné integritě, zdraví nebo svobodě
nebo se dopustí jiného srovnatelného jednání83 a tím závažně zhorší způsob jeho života.
78

V tomto případě lze dle § 107a odst. 3 StGB pachatele stíhat jen k návrhu neodbytně pronásledované
osoby
79
VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních
souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 260
80
VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních
souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 260
81
Horáková ve svém odborném článku předmětný německý trestný čin překládá jako „nadbíhání, kladení
nástrah“. Blíže viz HORÁKOVÁ, M. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue. 2012, č. 10, s.
221.
82
Novela zákona Spolkové republiky Německo ze dne 13. listopadu 1998, Strafgesetzbuch (StGB), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „StGB“) zavádějící trestný čin obtěžování nabyla účinnosti 31.3.2007
83
Tato generální klauzule slouží především pro postihování nebezpečných jednání, která v době přijetí
nové právní úpravy nebyla známa. Jedná se tedy o snahu německého zákonodárce reagovat na případné
nové technologie a jejich možné zneužití v budoucnosti.
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Sankce za vykonání zakázaného jednání je trest odnětí svobody až na tři léta nebo
peněžitý trest. Ve výše uvedených případech je čin možný trestně stíhat pouze na návrh
oběti, ledaže by vyšetřující orgán vzhledem ke zvláštnímu veřejnému zájmu na trestním
stíhání považoval za žádoucí učinit tak z úřední moci (§ 238 odst. 4 StGB). V tomto
ustanovení

tak

německý

zákonodárce

upřednostnil

pojetí

stalkingu

jako

soukromožalobní delikt se stanovenou výjimkou.
Předmětné zákonné ustanovení obsahuje i dvě kvalifikované skutkové podstaty
trestného činu obtěžování stanovující vyšší sazbu trestu odnětí svobody, tj. od tří měsíců
do pěti let, respektive jeden rok až deset let. Prvním přísnějším trestem bude pachatel
potrestán, pokud přivede svým činem oběť, rodinného příslušníka oběti nebo jinou oběti
blízkou osobu svým činem do ohrožení života nebo způsobení těžké újmy na zdraví.
Nejvyšším uvedeným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li svým činem oběti,
rodinnému příslušníkovi oběti nebo jiné osobě blízké oběti smrt.
S ohledem na výše uvedeném se domnívám, že názor Válkové týkající se
rámcové komparace rakouské a německé trestněprávní úpravy s výsledkem svědčící
spíše ve prospěch německé, která se díky uvedené generální klauzuli lépe vypořádává i
s případnými budoucími riziky výskytu dalších nových forem stalkingu, adekvátně
reaguje i na nejzávažnější formy stalkingu a vymezuje prostor pro obranu obětí skrze
možnosti stíhání činu na návrh, je více než opodstatněný. Opírající se o německém
postihování i nejbezpečnějších projevů stalkingu má Visinger opačný názor, který
odůvodňuje následovně. Dospěje-li pronásledování a obtěžování až k usmrcení,
vážnému poranění či znásilnění oběti, pak bude třeba kvalifikovat jednání stalkera
docela prostě jako vraždu, ublížení na zdraví, resp. znásilnění a skutečnost, že tento akt
byl vyvrcholením delšího strádání pronásledované oběti, vzít jako přitěžující okolnost
při hodnocení závažnosti činu a osoby pachatele.84

2.5.

Česká republika
V následujících podkapitolách se zabývám možnostmi právního postihu před

datem 1.1.2010, tj. před účinností nového trestního zákoníku zakládající nový trestný
čin nebezpečné pronásledování, důvody pro přijetí právní úpravy proti stalkingu a
84

VISINGER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní revue.
2009, č. 11, s. 334-335
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v neposlední řadě samotným přijetím anti-stalkingové právní úpravy v České republice.
Vlastním novým trestným činem se pro přehlednost komplexně věnuji v samostatné
kapitole.

2.5.1. Možnosti trestního postihu stalkingu před 1.1.2010
Možnost reagovat na projevy chování zahrnuté pod součastným trestných činem
nebezpečné pronásledování existovala i před nabytím účinnosti nového trestního
zákoníku, tj. před datem 1.1.2010, avšak pro roztříštěnost a pro nepostačující
podchycení charakteristiky stalkingu byla v praxi neadekvátní a neefektivní.
Postihovat stalking podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen „trestní
zákon“) bylo uskutečnitelné pomocí aplikace řady skutkových podstat trestných činů,
jejichž projevy se mohou objevit i u stalkingu. V úvahu tak přicházely následující
trestné činy: neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 178 trestního zákona), vzbuzení
důvodné obavy (§ 197a trestního zákona), výtržnictví (§ 202 trestního zákona), pomluva
(§ 206 trestního zákona), poškozování cizích práv (§ 209 trestního zákona), týrání
svěřené osoby (§ 215 trestního zákona), týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě
nebo domě (§ 215a trestního zákona), vražda (§ 219 trestního zákona), úmyslné ublížení
na zdraví (§ 221 trestního zákona), úmyslná těžká újma na zdraví (§ 222 trestního
zákona), účast na sebevraždě (§ 230 trestního zákona), omezování osobní svobody
(§ 231 trestního zákona), zbavení osobní svobody (§ 232 trestního zákona), vydírání
(§ 235 trestního zákona), útisk (§ 237 trestního zákona), porušování domovní svobody
(§ 238 trestního zákona), úmyslné porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 239
trestního zákona), úmyslné prozrazení nebo využití tajemství dopravovaných zpráv
(§ 240 trestního zákona), znásilnění (§ 241 trestního zákona), poškození a zneužití
záznamu na nosiči informací (§ 257a trestního zákona).
Pro značnou rozsáhlost trestných činů umožňující trestněprávní reakci na některé
projevy stalkingu se dále budu hlouběji zabývat jen mnou vybranými trestnými činy ve
spojení se stalkingem a jejich efektivností použití pro potírání předmětného fenoménu.
Problematikou týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě dle § 215a
trestního zákona se ve stručnosti zaobírám v následující kapitole.85
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Kapitola 2.5.2. Důvody pro přijetí právní úpravy proti stalkingu, s. 32
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2.5.2. Důvody pro přijetí právní úpravy proti stalkingu
Již výše uvedené skutečnosti do jisté míry odůvodňují potřebnost přijetí antistalkingové úpravy u nás, ale spoluautoři odborného článku Korbel a Šámal vysvětlují
konkrétní důvod související s faktem, že oběť svého stalkera většinou zná a že více než
dvě třetiny případů stalkingu jsou pokračováním násilí ve vztahu dvou blízkých osob, 86
tj. jsou pokračováním domácího násilí.87 Autoři konstatují, že ačkoli se Česká republika
zařadila mezi země postihující problematiku domácího násilí a vytvářející systém
ochrany jeho oběti, do přijetí nového trestního zákoníku účinného od 1.1.2010 zde
neexistovala efektivní trestněprávní ochrana obětí pronásledování, jestliže toto
pronásledování nedosáhlo intenzity některého z trestných činů dle trestního zákona.
Příkladem dále uvádějí, že pokud se oběť domácího násilí rozhodla od pachatele odejít a
ten pokračoval v jednání formou pronásledování, nemohlo být použito ani ustanovení
§ 215a trestního zákona, upravující trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném
bytě nebo domě, ani zákona č. 135/2006 Sb., kterým došlo ke změnám některých
zákonů v oblasti ochrany před zmíněným domácím násilím.88 Oběť tak zůstávala
nechráněna a paradoxně se dostávala do situace, kdy se snáze mohla domoci právní
ochrany, pokud by s násilným partnerem žila ve společné domácnosti.

2.5.3. Přijetí anti-stalkingové právní úpravy
Vláda ČR zastoupená tehdejším ministrem spravedlnosti Pospíšilem předložila
dne 25.2.2008 Poslanecké sněmovně ČR návrh trestního zákoníku, kdy předmětný
návrh byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 410/0.89 Trestný čin nebezpečné
pronásledování však nebyl ve výše uvedeném vládním návrhu obsažen. Nadepsaný
trestný čin byl do návrhu zákona začleněn až díky projednávání trestního zákoníku
Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následnému vydání
usnesení č. 101 ze dne 19.6.2008, kdy v něm obsažené pozměňovací návrhy včetně
schválené oproti vládnímu návrh zákona jediné nové skutkové podstaty trestného činu,
a to trestného činu nebezpečné pronásledování, byly souhrnně s návrhem na zamítnutí
86

KORBEL F.; ŠÁMAL P. Změny trestního zákoníku a návrh postihu „stalkingu“. Státní zastupitelství.
2008, č. 7-8/2008, s. 16.
87
Blíže viz kapitola 1.2.2. Expartner stalking, s. 9
88
Zákonem č. 135/2006 Sb. byl do občanského soudního řádu zařazen institut vykázání ze společného
obydlí a nenavazování kontaktů, blíže viz kapitola 3.8.4. Související soukromoprávní ustanovení, s. 70
89
Sněmovní tisk 410/0
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zákona a s ostatními pozměňovacími návrhy přednesené poslanci v podrobné rozpravě
ve druhém čtení návrhu zákona dne 31. října 2008 publikovány v pozměňovacích a
jiných návrzích k vládnímu návrhu na vydání trestního zákoníku ze dne 4.11.2008 (dále
jen „pozměňovací návrh zákona“).90 Dle bodu A.38./II. pozměňovacího návrhu zákona
měl být výše uvedený trestný čin zařazen jako nový § 352 trestního zákoníku s tím, že
následující paragrafy pro další skutkové podstaty budou oproti vládnímu návrhu
přečíslovány včetně vnitřních odkazů v textu na ně.
Dle znění § 352 trestního zákoníku se měl nebezpečného pronásledování
dopustit ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že mu vyhrožuje ublížením na
zdraví nebo jinou újmou nebo jeho osobám blízkým, vyhledává jeho osobní blízkost
nebo jej sleduje, vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací,
písemně nebo jinak kontaktuje, omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
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 měl být pachatel
potrestán, spáchá-li výše uvedený čin vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní nebo
nejméně se dvěma osobami.
Předmětný návrh zákona byl ve 3. čtení schválen a tak ho Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR dne 12.12.2008 postoupila Senátu Parlamentu ČR, který ho projednal a
následně schválil. Po podepsaní zákona prezidentem ČR Klausem byl zákon vyhlášen
dne 9.2.2009 ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb. s tím, že účinnost předmětného
zákona byla určena od 1.1.2010.91 Znění nové trestného činu nebezpečné
pronásledování zůstalo stejné, jako bylo stanoveno v pozměňovacím návrhu zákona, a
proto ho zde opětovně necituji, pouze se změnilo číslo paragrafu na § 354 TZ.
Nadepsané ustanovení o nebezpečném pronásledování u některých sice vyvolává
určité pochybnosti z hlediska „nadměrného“ rozšiřování trestní represe, a to i do
oblasti rodinných a jiných společenských vztahů,92 kdy v moderním trestním právu je
patrná snaha o dekriminalizaci natolik nezávažných jednání,93 tj. jejichž míra
90

Sněmovní tisk 410/3
Historie legislativního procesu čerpána z internetových stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, tj. WWW: <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=410>
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ŠÁMAL, P. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh nového trestního zákoníku. Právní
zpravodaj. 2008, č. 12, s. 5
93
Například nedovolená výroba lihu, řízení bez řidičského oprávnění.
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společenské škodlivosti je nižší, kdy jejich postihování mimotrestními prostředky má
zákonodárce za postačující,94 ale na druhé straně nelze pominout fakt, že jedná o
světový trend a s ohledem na přijetí podobných právních úprav nejen v Německu a
Rakousku i o trend evropský.

3.

Trestný čin nebezpečné pronásledování
V následujících stěžejních kapitolách diplomové práce se nejdříve zabývám

rozborem nebezpečného pronásledování jako takového, a potom se zaměřuji na vztah
s jinými ustanoveními českého práva, a to jak v rovině trestněprávní tak
občanskoprávní. Po analýze dostupných statistických dat, které jsou ve svém rozsahu
omezeny kvůli době účinnosti trestního zákoníku, přistupuji ke srovnání trestného činu
nebezpečné pronásledování s vybranou zahraniční úpravou, neboť jak jsem se již výše
zmínila, i přes vliv americké právní úpravy odrazující se v ustanovení předmětného
trestného činu, český zákonodárce byl inspirován především rakouskou a německou
úpravou a v neposlední řadě i ve zkratce nastiňuju možný vývoj předmětné právní
úpravy v budoucnu.

3.1.

Zařazení a objekt trestného činu nebezpečné pronásledování
Nový trestný čin nebezpečné pronásledování dle § 354 TZ, který je mimo jiné

chápán i jako doplnění skutkových podstat trestných činů týrání osoby žijící ve
společném obydlí, vydírání a také nebezpečného vyhrožování,95 byl zákonodárcem
zařazen mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných obsažených v hlavě X.
zvláštní části trestního zákoníku, a podle chráněného objektu96 do dílu 5., tj. do
podskupiny trestných činů narušujících soužití lidí. Společným objektem trestných činů
stanovených v hlavě X. je ochrana širokého spektra společenských vztahů, zájmů a
94

Aplikace zásady subsidiarity trestní represe, tj. že trestní právo je nejpřísnější prostředek, který má stát
k dispozici k ochraně taxativně vymezených zájmů a nastupuje tam, kde ostatní prostředky právní nebo
mimoprávní se ukáží jako neúčinné. Trestní právo tak představuje prostředek „poslední instance“
(uplatnění principu „ultima ratio“) – převzato z JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vyd. Praha:
Leges, 2010, s. 28 - 29.
95
Blíže viz kapitola 3.8.1 Vztah k jiným trestným činům, s. 58
96
Objekt trestného činu je v trestněprávní nauce definován jako společenské vztahy, zájmy a a hodnoty
(např. život člověka, jeho zdraví, čest, důstojnost, jeho osobní svoboda) chráněné trestním zákonem. Pro
označení těchto vztahů, zájmů a hodnot se někdy užívá označení „právní statek“. Definici jsem převzala
z JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vyd. Praha : Leges, 2010, s. 151
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hodnot potřebné k fungování státu vybudovaný na principech demokracie a zákonnosti.
Jedná se tak o trestné činy, jenž přímo či nepřímo ohrožují řádnou činnost orgánů státu,
územní samosprávy, jiných orgánů veřejné moci nebo jinak ohrožují pořádek ve věcech
veřejných.97
Pro úplnost považuji za nutné zmínit i názor, vyjádřený například Visingerem,98
že výhodnější by bylo zařadit trestný čin nebezpečného vyhrožování do hlavy II.
trestního zákoníku, a to nejspíše do dílu 2. upravující trestné činy proti právům na
ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, k nimž je předmětný trestný čin
věcně blízký.
Chráněným druhovým objektem dílu 5. (§ 352 až 356 TZ) je dle Šámala ochrana
nerušeného soužití lidí ve společnosti, a tím i veřejný pořádek proti jednání osob, které
z důvodu národnostního, rasového, etnického, náboženského, třídního nebo příslušnosti
k určité skupině osob anebo z důvodu omezování práv a svobod příslušníků těchto
skupin

nebo

jednotlivců

narušuje

občanské

soužití

násilím,

vyhrožováním,

podněcováním k nenávisti, hanobením nebo dlouhodobým pronásledování.99
Individuálním objektem trestného činu nebezpečného pronásledování je zájem
na poklidném mezilidském soužití, nenarušované vyhrůžkami, pronásledováním, jiným
závažným obtěžováním a omezováním v obvyklém způsobu života. Cílem je tak
ochrana tělesné a duševní integrity, osobní svobody a soukromí každého jednotlivce.

3.2.

Objektivní stránka trestného činu
Objektivní stránka charakterizuje trestný čin z jeho vnějšího pohledu a tvoří ji

systém obligatorních a fakultativních znaků.100 Mezi obligatorní znaky patří jednání,
následek a příčinný vztah mezi nimi, kdy místo, čas, způsob jednání či spáchání činu a
účinek se řadí mezi fakultativní znaky. Objektivní stránkou trestného činu nebezpečné
pronásledování je dlouhodobé pronásledování jiného, kdy konkrétní způsoby jednání
jsou zákonem taxativně vymezeny a toto jednání je způsobilé v jiném vzbudit důvodnou
obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých. Záměrem
pachatele je tak obtěžovat jiného tak intenzivně, že to již ohrožuje psychickou a
97
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v některých případech i fyzickou integritu oběti, resp. jeho život.101 Trestní sankce je
pak odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.102 Často se však uplatňují
postihy soukromoprávní a to především soudní vykázání. Protože horní hranice trestní
sazby za trestný čin nebezpečného pronásledování nepřesahuje pět let, je tento trestný
čin dle § 14 odst. 2 trestního zákoníku, přečinem.
V nedávné minulosti se Nejvyšší soud ČR vyjádřil ke znaku trestného činu
nebezpečného pronásledování následujícím způsobem. Z hlediska naplnění znaku
pronásledování u přečinu nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku
postačí, že se pachatel snažil získat přístup k poškozené osobě přes osoby jí blízké.103
Takové jednání totiž muselo být poškozenou osobou vnímáno podobně, ne-li stejně
intenzivně, jako snaha pachatele o přímý kontakt s ní.104
Další usnesení nadepsaného soudu se vypořádalo, s čím není spáchání
předmětného přečinu podmíněno, tj. že život nebo zdraví pronásledované osoby,
případně jejích blízkých osob, nemusí být reálně ohroženy v tom smyslu, že pachatel
hodlá oběť nebo jí blízké osoby fyzicky napadnout, zranit či dokonce usmrtit. Podstatou
uvedeného přečinu totiž není to, že stalker skutečně chce oběť nebo její blízké osoby
fyzicky napadnout, zranit či usmrtit, ale že pouze chce, aby z toho měla oběť strach.
Není tedy rozhodující ani cíl pachatele, tj. že nechtěl ublížit na zdraví či oběť usmrtit,
ani že k takovému jednání případně nebyl objektivně a subjektivně vybaven.105

3.2.1. Dlouhodobost pronásledování
Otázka dlouhodobosti pronásledování je důležitá pro stanovení, kdy se jedná
ještě o „normální“ obtěžování a kdy dochází k dopuštění se trestného činu nebezpečné
pronásledování, tedy v době, kdy možná oběť analyzuje jí nepříjemné dění a rozhoduje
se o dalším postupu. Někteří odborníci se kloní k přesnému kvantitativnímu vymezení
dlouhodobosti, tj. 8 – 10 pokusů o nechtěný a nevyžádaný kontakt, a někteří
upřednostňují tzv. diagnostickou teorii počátku stalkingu, kdy údajná oběť má
rozhodující úlohu ve stanovení, jestli se cítí být pronásledována a zdali tak zažívá

101

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : § 140 – 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 3294
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důvodné obavy o své soukromí, zdraví a život.106 Empirické výzkumy však poukazují na
fakt, že lidem je vlastní různý stupeň frustrační tolerance a svoji roli zde hraje i
genderový efekt, tj. jakého pohlaví je dotyčná možná oběť.
V recentní judikatuře Nejvyššího soudu ČR, a to především v jeho usnesení ze
dne 8.9.2011, sp.zn. 8 Tdo 1082/2011,107 byl následujícím způsobem vyložen pojem
dlouhodobosti u trestného činu nebezpečného pronásledování. Dlouhodobostí se rozumí
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. Zpravidla se tedy bude jednat o soustavně, vytrvale, tvrdošíjně a systematicky
prováděná jednání pachatele, která vybočují z běžných norem chování a mohou
v některých případech i nebezpečně gradovat. Předmětný výrok soudu potvrdilo i
usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 11 Tdo 1672/2011, ve kterém bylo stanoveno, že
skutek pachatele, který učinil jediný projev podřaditelný pod pojem pronásledování,
nelze kvalifikovat podle ustanovení § 354 odst. 1 TZ o přečinu nebezpečného
pronásledování, neboť tímto jedním aktem nemůže být naplněn znak dlouhodobosti, jak
tato vyžaduje skutková podstata citovaného přečinu.108
Válková vykládá dlouhodobost s odkazem na ustálené chápání předmětného
pojmu ve smyslu opakujícího se, zpravidla i systematicky a soustavně prováděného
jednání, kdy v kontextu se stalkingem se pak tímto opakovaným jednáním z klinického
hlediska rozumí opakované, trvající nechtěné navazování kontaktů s obětí za použití
násilí nebo jiných srovnatelných praktik, přičemž opakováním se rozumí více než 10
pokusů o kontakt, trvajícím obdobím pak minimálně 4 týdny. Aby se tomuto dalo včas
účinně zabránit, vychází právní kvalifikace jednání ve smyslu nebezpečného
pronásledování z daleko mírnějších podmínek a tak je dostačující jednání pachatele
spočívající

v tvrdošíjném

obtěžování

oběti

všudypřítomnou

bezprostřední

či

zprostředkovanou přítomností pachatele.109
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Visinger svůj kladný postoj k požadavku dlouhodobosti u předmětného přečinu
odůvodňuje tím, že újma (i společenská nebezpečnost) podstatně roste až s délkou
stresu či strádání oběti a ojedinělý akt zřejmě u duševně normálně strukturované,
neúzkostné osoby nebude způsobilý vyvolat důvodnou obavu o život či zdraví.110
S ohledem na uvedeném se domnívám, že diagnostická teorie počátku stalkingu
je sama o sobě poměrně nepřesná a zavádějící, avšak nemůžu se ani plně přiklonit
k jiným odborníkům prosazující přesné kvantitativní vymezení. Je totiž třeba oba
názory odborníků kombinovat ve spojení s judikaturou a aplikovat je na daný reálný
případ. Jsem tedy toho názoru, že se vždy musí přihlížet ke konkrétnímu případu a k
formám jednání stěžovatele-pronásledovatele a nelze tak přesně stanovit počet
jednotlivých

kontaktů

k naplnění

znaku

stalkingu,

případně

trestného

činu

nebezpečného pronásledování. I proto se ztotožňuji s názorem Válkové, tj. že čím větší
je frekvence ale i různorodost jednotlivých forem pronásledování, tím kratší může být
časové období stanovující dlouhodobost, neboť vysoká frekvence těchto jednání je
vedena snahou pronásledovatele narušit, změnit a případně i zničit obvyklý způsob
života pronásledované osoby a postupně jej dostat pod svůj vliv a moc. Podporou mého
stanoviska je mimo jiné názor Čírtkové,111 která navíc poukazuje i na důležitost
časového intervalu jednotlivých kontaktů.

3.2.2. Důvodná obava
Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp.zn. 8 Tdo 1082/2011, kterým se zásadně
vyjádřil k některým znakům trestného činu nebezpečného pronásledování, stanovil, že
důvodná obava vyjadřuje stav oběti, resp. poškozeného, který je objektivně způsobilý
vyvolat u něj vyšší stupeň obav, úzkosti nebo jiného tísnivého pocitu ze zla, jímž
pachatel působí na poškozeného, přičemž však není nutné, aby byl takový pocit
v poškozeném skutečně vyvolán.112
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Ačkoli se v usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 8 Tdo 282/2011113 nadepsaný
soud vyjádřil ke znaku „důvodná obava“ u přečinu nebezpečného vyhrožování dle
§ 353 odst.1 TZ, dovoluji si ho parafrázovat ve vztahu k důvodné obavě u trestného
činu nebezpečného pronásledování dle § 354 TZ, a to s ohledem na jejich blízký
vztah.114 Pokud konkrétní osoba nevěděla ani o existenci ani o obsahu výhružek, které
vůči ní pronesl pronásledovatel za přítomnosti jiné třetí osoby, tyto výhružky nejsou
způsobilé v ní vzbudit důvodnou obavu. Pokud by však tato třetí osoba výhružky
vnímala jako osoba blízká, za splnění dalších podmínek by se mohlo jednat o jinou
újmu způsobenou právě této osobě blízké, a nikoli tomu, na jehož adresu byla výhrůžka
pronesena. Předmětný judikát se dále zabývá konkrétně škodolibým úsměvem pachatele
a jeho gestem spočívající v dlani sevřené v pěst s palcem směřujícím k zemi a v této
souvislosti upozorňuje, že za úkony svědčící o úmyslu vzbudit v jiném důvodnou obavu
o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví jemu blízkých není možné bez dalšího
hodnocení považovat gesta a mimiku pachatele, tj. jeho neverbální komunikaci s obětí.

3.2.3. Konkrétní způsoby jednání
Jak jsem již dříve uvedla, jednotlivé způsoby jednání naplňující spolu s dalšími
atributy skutkovou podstatu trestného činu nebezpečné pronásledování jsou trestním
zákoníkem taxativně vymezeny v § 354 odst. 1 písm. a) až e) TZ. Jedná se o
vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou jinému nebo jeho osobám blízkým,
vyhledávání osobní blízkosti jiného nebo jeho sledování, vytrvalé kontaktování jiného
prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak, omezování
jiného v jeho obvyklém způsobu života a neposledně o zneužití osobních údajů jiného
za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu.
Pro každé vyjmenované a dále blíže specifikované jednání platí, že jednotlivé
činy pachatele, ze kterých se tyto skládají, nemusejí být sami o sobě vůbec protiprávní a
je tak nutné na ně nahlížet v souvislostech. Například pozvání jiného na schůzku ještě
neznamená, že se dotyčný dopustil trestného činu, a proto je velmi důležitá otázka
dlouhodobosti, nepřiměřenosti jednotlivých skutků a možnosti vzbudit důvodnou
obavu.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.3.2011, sp.zn. 8 Tdo 282/2011
Viz kapitola 3.8.1. Vztah k jiným trestným činům, s. 58
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3.2.3.1.

Vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou

Prvním zákonem stanoveným jednáním, tj. konkrétně v ustanovení § 354 odst. 1
písm. a) TZ, je vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou jinému nebo jeho
osobám blízkým. Výhružkou je třeba rozumět takové protiprávní jednání, které je
objektivně způsobilé vzbudit v jiném důvodnou obavu, kdy oproti trestnému činu
vyhrožování dle § 354 TZ je obsah takové výhrůžky mírnější.115 Výhrůžka musí být
provedená nedovoleným způsobem a prostředky, musí být míněna vážně (nesmí jít o
žert) a musí být zaměřena na předmět stanovený zákonem. Ublížením na zdraví se dle
výkladového ustanovení trestního zákoníku (§ 122 TZ) rozumí takový stav záležející
v poruše zdraví nebo jiném onemocněním, který porušením normálním tělesných nebo
duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života
poškozeného a který vyžaduje lékařské ošetření. Jiná újma je dle Válkové ku příkladu
narušení sexuální integrity, rodinného soužití, způsobení škody na majetku a na
odborné pověsti.116 Tato jiná újma by měla být z hlediska závažnosti srovnatelná
s ublížením na zdraví, posuzována s ohledem na konkrétní okolnosti případu a
subjektivní

pociťování

újmy

ze

strany

poškozeného.

Osobou

blízkou

se

v trestněprávním smyslu (§ 125 TZ) rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel,
osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo
obdobném se pokládají za osoby blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna
z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.117
Stalker může vyhrožovat ublížením na zdraví nebo jinou újmou přímo oběti
nebo prostřednictvím jiných osob, popřípadě jiným způsobem, např. písemnou
korespondencí. Pokud pachatel vyhrožuje přímo osobám blízkým, můžou se i tyto
osoby za splnění dalších znaků stát sami oběťmi nebezpečného pronásledování. Mám za
to, že vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou osobám blízkým „hlavní“
oběti, čímž se u dotyčného vyvolává strach o zdraví a bezpečí takových osob, může být
mnohdy mnohem účinnější pro dosažení pachatelova záměru a mít větší dopad na
psychiku oběti.
Pro úplnost cituji názor Nejvyššího soudu ČR: Vždy záleží na konkrétních
okolnostech případu vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou, zejména na
tom, jaká byla povaha a nebezpečnost výhrůžek, jak se pachatel při výhrůžkách choval,
115
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jaké byly jeho fyzické, duševní i osobnostní charakteristiky, jak jimi byl zasažen
poškozený a jeho širší okolí apod.118

Dále je třeba pro posouzení obsahu takové

výhružky hodnotit i okolnosti, za kterých bylo výhružky užito. Pronese-li pachatel na
adresu poškozené osoby slova, jimiž této osobě hrozí fyzickou likvidací, musí být také
objektivně zjištěno, zdali se zřetelem na konkrétní situaci a osobu pachatele takové
vyjádření skutečně odůvodňuje vznik obavy o život poškozené osoby. Nadepsaný soud
v citovaném usnesení přiměřeně odkázal na jeho usnesení sp.zn. 8 Tdo 612/2011
týkající se trestného činu vydírání, ve kterém vymezil pohrůžku jinou těžkou újmou.
Z uvedeného usnesení tak lze dovodit, že při vyhrožování musí dojít k neoprávněnému
jednání pachatele, jenž hrozí způsobením takových následků, které jsou svou intenzitou
srovnatelné s hrozbou spojovanou s pohrůžkou násilí a že je třeba přihlížet mimo jiné
k závažnosti možného narušení osobních, rodinných, pracovních, podnikatelských nebo
jiných vztahů oběti pro případ realizace uskutečněné pohrůžky, k individuálním rysům
osoby oběti a k intenzitě ovlivnění jejího psychického stavu, protože stejná pohrůžka
může podle její povahy u odlišných obětí způsobit různé následky.119

3.2.3.2.

Vyhledávání osobní blízkosti nebo sledování

Nejvyšší soud ČR recentně judikoval, že jednání spočívající ve vyhledávání
osobní blízkosti jiného nebo jeho sledování dle ustanovení § 354 odst. 1 písm. b) TZ je
třeba vykládat v širokém smyslu slova, neboť jedině tak lze naplnit záměr zákonodárce
účinně ochránit jedince před závažnými útoky do jeho soukromí.120 Dle Nejvyššího
soudu ČR je tak pod tento pojem třeba zahrnout nejrůznější způsoby slídění,
obtěžování, dotírání, „doprovázení“ nebo „pozorování“ (např. denní čekání před
domem, „doprovod“ při cestě do zaměstnání a zpět domů či na nákupech, tzv. „noční
hlídky“ před bydlištěm poškozeného, pozorování dalekohledem apod.), které mohou být
též objektivně způsobilé vzbudit požadovanou důvodnou obavu. Opět není potřeba tuto
důvodnou obavu skutečně u pronásledované osoby vyvolat.
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3.2.3.3.

Vytrvalé kontaktování

Nadepsané jednání zahrnuje mnoho forem vytrvalého, tedy dlouhodobého a
soustavného, kontaktování oběti, kdy trestní zákoník tyto konkretizuje jako prostředky
elektronické komunikace, písemně nebo jinak (§ 354 odst. 1 písm. c) TZ). Myslím si, že
seřazení jednotlivých skupin prostředků komunikace je s ohledem na dnešní dobu
příznačné, neboť svět internetu umožňuje poměrně jednoduše získání informací o oběti
a nepochybně i následné kontaktování, kdy pachateli postačí jen základní znalosti práce
s počítačem a internetem. Mezi jednotlivé způsoby kontaktování tak patří opakované
zasílání nevyžádaných e-mailových zpráv a s rozvojem sociálních internetových sítí i
zasílání zpráv v rámci těchto sítí, na chatu a blogu, zahlcování elektronické pošty
spamy, cílené posílání počítačových virů, posílání SMS a MMS, volání a zanechávání
vzkazů jak na mobilní telefon, tak na pevnou linku, popřípadě skrze internet
prostřednictvím např. skype. Pod písemnou formu komunikace spadá psaní vzkazů,
pohledů a dopisů. Zákonodárce dále stanovil kontaktování oběti i jinak, kdy pod tuto
sběrnou kategorii chování lze zařadit zasílání nejrůznějších dárků nebo kontakty
zprostředkované třetí osobou, která často jedná v dobré víře a snaží se oběti od
pachatele doručit vzkazy, dárky apod.121
Jednotlivé druhy vytrvalého kontaktování mohou upřesnit i druh stalkingu, kdy
v poslední

době

dochází

k rozšiřování

elektronického

pronásledování,

tj.

cyberstalking.122 Pozornost zaslouží i opakované anonymní telefonáty oběti, souhrnně
nazývané jako telefonní teror.

Tato forma „psychoteroru“ však nemusí být nutně

formou stalkingu, záleží totiž jak na motivaci pachatele, tak na samotném obsahu
telefonátů.123

3.2.3.4.

Omezování v obvyklém způsobu života

Dle již v předešlých kapitolách uvedené recentní judikatury Nejvyššího soudu
ČR omezování v obvyklém způsobu života spočívá v takovém omezení dosavadního
života poškozeného, ke kterému dojde proti jeho vůli nežádoucími zásahy pachatele do
sféry osobního, rodinného, ale i profesního života poškozeného; může jít o omezení
121
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v rodině zájmové, kulturní, sportovní apod. Rozhodující přitom bude vždy hledisko
subjektivně pociťované újmy poškozeného, byť určitým způsobem objektivizované, nikoli
tedy hodnocení jakéhosi „zprůměrovaného“ obvyklého způsobu života.124

Při

posuzování zda došlo k omezování v obvyklém způsobu života dle § 354 odst. 1 písm.
d) TZ, bude tak třeba vzít do úvahy nejen subjektivní pocity pronásledované osoby a její
psychickou stránku, ale i obor jejího zaměstnání kvůli objektivnímu posouzení
rizikovosti předmětné profese. Myslím si, že známá osobnost (zpěvák, herec, sportovec,
model apod.) už při výběru svého pracovního zaměření musí být obeznámena s faktem,
že v případě jejího úspěchu je pravděpodobnost na získání skalního obdivovatele, který
jí může případně pronásledovat, vyšší než třeba u prodavače. V takovém případě je
nutné, aby omezování a obtěžování stalkerem bylo intenzivnější než by mohlo být u
„obyčejného“ člověka. Proto nelze zprůměrovat obvyklý způsob života a je vždy nutné
posuzovat konkrétní případ zvlášť.

3.2.3.5.

Zneužití osobních údajů za účelem získání kontaktu

Jednání pronásledovatele spočívající dle § 354 odst. 1 písm. e) TZ, ve zneužití
osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu s poškozeným je
posledním ze zákonem taxativně stanovených způsobů jednání naplňující spolu
s dalšími znaky skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování.
Osobním údajem se dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), rozumí
jakákoliv informace tykající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů
se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální
identitu. Subjektem údajů je pak fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (§ 4
písm. d) zákona o ochraně osobních údajů). K trestnosti jednání je důležitý výše
jmenovaný účel, kdy není rozhodující ani druh kontaktu, ani zda ke kontaktu doopravdy
došlo. Ztotožňuji se s názorem vyjádřeným v komentáři k trestnímu zákoníku,125 že
zákonodárce správně předem nevypočítává všechny v úvahu připadající formy kontaktů
s obětí, protože fantazie stalkerů je bezbřehá.
124
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3.3.

Trestně právní sankce
Úvodem této podkapitoly si dovolím několik poznámek z trestněprávní nauky

týkající trestu jako takového. Při samotném stanovení druhu a výměry trestu je soud
vázán obecnými zásadami pro ukládání trestů (§ 39 a násl. TZ) a přihlédne tedy
k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, jeho dosavadnímu
způsobu života, k možnosti jeho nápravy a především k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu, jenž jsou určovány zejména významem dotčeného chráněného zájmu,
způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi za kterých byl čin spáchán,
osobou pachatele, jeho pohnutkou, záměrem či cílem.
Jak jsem již uvedla výše, trestní sankce za spáchání trestného činu
nebezpečného pronásledování je odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,
popřípadě při splnění kvalifikované skutkové podstaty je hranice trestu odnětí svobody
zvýšena na šest měsíců až tři roky. Český zákonodárce vyložil v § 52 odst. 2 TZ pojem
odnětí svobody tak, že se tím rozumí nepodmíněný trest odnětí svobody, podmíněné
odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
s dohledem. Konkrétně u trestného činu nebezpečného pronásledování lze uložit
nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele
uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život.126 V souladu
s § 73 TZ může soud pachateli uložit zákaz činnosti na jeden rok až deset let, pouze
dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. Takový trest spočívá
v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu nadepsaného trestu zakazuje výkon určitého
zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního
povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. U trestného činu nebezpečného
pronásledování si lze představit například zákaz práce u telekomunikačních služeb nebo
u poštovních služeb, pokud pronásledovatel zneužíval zde dostupné údaje sloužící mu
k pronásledování oběti.
Za splnění dalších zákonných podmínek není vyloučeno ani uložení jiných
trestů, byť nejsou v § 354 TZ explicitně uvedeny, tj. peněžitý trest, trest domácího
vězení, zákaz pobytu, případně vyhoštění, který nepřipadá v úvahu u občanů ČR. Vedle
trestu může příslušný soud v souladu s trestním zákoníkem uložit přiměřenou povinnost
nebo omezení, například zákaz přiblížení se oběti (poškozenému) na kratší vzdálenost,
povinnost podrobit se psychologickému poradenství a zdržet se určitých činností. Za
126

aplikace ustanovení § 55 odst. 2 TZ
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povšimnutí stojí statistika z případů nebezpečného pronásledování řešených před
okresními soudy spadajícími pod Krajský soud v Ostravě, kterou provedla a publikovala
Horáková.127 Autorka uvádí, že ve valné většině pozorovaných případů byly uloženy
podmíněné tresty, kdy v 86% byla vedle trestu soudem uložena rovněž přiměřená
povinnost nebo omezení.
Pro naplnění účelu trestu je však důležité, aby si pachatel uvědomil
protiprávnost svého jednání. Bohužel některé výzkumy naznačují, že pachatelé
stalkingu si nepřipouštějí trestnost svého jednání, neboť je považují za pochopitelné a
důvodné, a proto se domnívají, že byli neprávem odsouzeni. Není tak neobvyklé, že
někteří pachatelé po vykonání trestu se vrátí do „starých kolejí“ a pokračují v projevech
naplňující opět znaky trestného činu nebezpečného pronásledování. Myslím si, že
významnou úlohu zde hraje osobnost pachatele a i samotný uložený trest.

3.4.

Subjektivní stránka trestného činu
Subjektivní stránka trestného činu obsahuje soubor znaků, které charakterizují

psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu.128 Pro posouzení trestní odpovědnosti za
konkrétní trestný čin, je nutné určit, zdali zde existuje zavinění dané osoby a to ať už ve
formě úmyslu nebo nedbalosti, kdy pro rozlišení formy zavinění slouží složka vědění
(intelektuální, představová složka) a složka volní, vyjadřující různý stupeň zaměření
pachatele k porušení nebo ohrožení chráněného zájmu (právního statku). Úmysl
obsahuje obě předmětné složky, nedbalost postrádá složku intelektuální.
Dle trestněprávní nauky úmysl rozlišujeme podle odstupňovanosti složky volní
na úmysl přímý (dolus directus) a nepřímý (dolus eventualis). Úmysl přímý označuje,
že pachatel věděl, že způsobem uvedeným v trestním zákoníku poruší nebo ohrozí nebo
alespoň může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákoníkem a chtěl takové
porušení nebo ohrožení způsobit. Pokud pachatel věděl, že svým jednáním může
způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákoníkem, a pro případ že
je způsobí, byl s tím srozuměn, tj. nepočítal s žádnou konkrétní okolností, která by
následku, jež si představoval jako možný, mohla zabránit, jedná se o úmysl nepřímý.
Trestný čin nebezpečného pronásledování patří mezi úmyslné přečiny a nelze se
ho tak dopustit nedbalostí. Jednoznačně zde převládá úmysl přímý a jen zcela
127
128
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JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vyd. Praha : Leges, 2010, s. 207
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výjimečně si lze u nebezpečného pronásledování představit nepřímý úmysl. Válková
uvádí příklad takového nepřímého úmyslu: pachatel sleduje a ztrpčuje poškozenému
dlouhodobě život, přičemž však jeho hlavním dlouhodobým cílem je únos dítěte.129

3.5.

Znaky kvalifikované skutkové podstaty
Kvalifikovanou

skutkovou

podstatou

trestného

činu

nebezpečného

pronásledování je, pokud čin uvedený v § 354 odst. 1 TZ je spáchán vůči dítěti nebo
těhotné ženě, se zbraní, nebo nejméně se dvěma osobami. Naplněním nadepsané
kvalifikované skutkové podstaty upravené v § 354 odst. 2 písm. a) až c) TZ dochází
k zpřísnění trestní sankce za spáchání předmětného trestného činu, a to tak, že namísto
původního trestu odnětí svobody až na jeden rok nebo zákazu činnosti, je stanoven trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.
Důvodem pro použití vyšší trestní sazby v případě spáchání nebezpečného
pronásledování vůči dítěti, kterým se podle výkladového ustanovení (§ 126 TZ) rozumí
osoba mladší osmnácti let, nebo těhotné ženě, kdy těhotnou je žena v období nidace130
do začátku porodu, popř. do samovolného nebo umělého potratu, je zájem chránit osoby
v momentálně znevýhodněném postavení. U dítěte totiž může být objektivní stránka
nebezpečného vyhrožování naplněna výrazně snadněji než u dospělého. Obdobně je
tomu tak u těhotné ženy, kdy nebezpečné pronásledování lehce negativně ovlivní její
psychický stav s ohledem na snadnost vyvolat obavy o jejího budoucího potomka.
Dle § 118 TZ je trestný čin spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho
vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení
odporu anebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se dle předmětného
výkladového ustanovení rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákoníku
nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.131
Zbraní se rozumí nejen zbraň v technickém slova smyslu, ale jakýkoli předmět způsobilý
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131
Spáchání trestného činu se zbraní bylo stejně definováno i v § 89 odst. 5 trestního zákona, a proto si
dovoluji odkázat i na judikaturu přijatou za účinnosti trestního zákona a i starší
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přivodit zranění a splňující zákonnou podmínku, že je možno učinit útok proti tělu
důraznější, např. i elektrický proud.132
Existuje řada soudních rozhodnutí vykládající a upřesňující pojem zbraň, z nichž
si dovoluji poukázat na mnou vybrané. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR133 se
zbraní rozumějí nejen smrtící zbraně nebo zbraně v technickém slova smyslu ale i jízdní
kolo, dle dalšího rozsudku nadepsaného soudu134 je zbraní i malý kámen, což bylo dále
rozvedeno v rozsudku z roku 2007 R 48/2007135 (házení kamenů), soud v rozsudku
sp.zn. R 22/1979136 označil za zbraň i aerosolový rozprašovač se slzným plynem, dle
jiného judikátu137 se zbraní rozumí i napodobenina střelné zbraně, za určitých okolností
lze za zbraň považovat i psa138 a za zbraň je dle Nejvyššího soudu ČR třeba považovat i
násadu od smetáku.139 Za zajímavý pokládám judikát Nejvyššího soudu ČR, sp.zn.
3 Tdo 648/2009, ve kterém je stanoveno následující. Za zbraň je třeba považovat
automobil za situace, kdy poškozená byla také v automobilu a pachatel ji opakovaně
nutil prudkým brzděním svého vozu k zastavení vozu, který řídila poškozená, jel za ni v
těsné blízkosti a snažil se ji vytlačit z vozovky. To, že útok vozem pachatele nebyl veden
bezprostředně proti tělu poškozené, nýbrž proti poškozené sedící v jiném voze, účinnost
použití automobilu pachatele jako zbraň nijak neeliminovalo.140 V recentní judikatuře
Nejvyššího soudu ČR byla jako zbraň ve smyslu § 118 TZ jmenována i vařící voda,
neboť se jedná o předmět způsobilý vážně narušit tělesnou integritu jiného.141
Spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování nejméně se dvěma
osobami znamená, že se na jednání aktivně podílejí byť různou měrou nejméně dvě
další fyzické osoby. Dle komentáře k trestnímu zákoníku142 zásadně postačuje
součinnost dalších osob, aniž by tyto osoby musely o své součinnosti s pachatelem
navzájem vědět a aniž by i mezi jejich vzájemnou součinností musela být určitá
organizovanost. Pachatel, jemuž je tato zvlášť přitěžující okolnost přičítána, však o
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součinnosti s nimi ve smyslu § 17 písm. b) TZ vědět musí. Dále se nevyžaduje, aby tyto
osoby účastnící se na trestném činu pronásledovatele byly trestně odpovědné.

3.6.

Pachatel nebezpečného pronásledování
Pachatelem trestného činu je ve spojení s ustanovením § 22 TZ ten, kdo svým

jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování.
Pachatelem může být kterákoli fyzická osoba, avšak dle § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“),
pronásledovatelem nemůže být právnická osoba. Aby byl pachatel trestně odpovědný,
musí v době spáchání činu dovršit patnáctý rok svého věku a být příčetný, tj. netrpět
duševní poruchou, pro kterou by nemohl ovládat své jednání nebo rozpoznat jeho
protiprávnost. Avšak již v kapitole 1.3. Pachatelé stalkingu uvádím, že mezi
nejnebezpečnější pronásledovatele patří právě osoby trpící těžkými duševními
poruchami, konkrétně například asociální poruchou osobnosti. Nositelovi této poruchy
je vlastní nedostatek citu, chlad a lhostejnost vůči společenským normám, které
vyúsťují v často bezohledné nespolečenské chování. Dále je pro něj typická malá
ovlivnitelnost trestem a nízká schopnost poučit se ze zkušenosti. Kdyby příslušný soud
shledal, že tato osoba byla příčetná, nejspíše by uložil ochranné opatření, na základě
kterého by proběhla léčba psychoterapeutickými metodami, neboť by bylo uložení
trestu s ohledem na výše uvedeném patrně neúčelné.
Jelikož v České republice nebyl proveden žádný výzkum ohledně pachatelů
nebezpečného pronásledování, resp. osob odsouzených za spáchání trestného činu
nebezpečného pronásledování, odkazuji na především zahraniční poznatky týkající
pronásledovatelů jako takových,143 které se nepochybně alespoň do jisté míry dají
vztáhnout i na „naše“ pronásledovatele.
Protože v době psaní diplomové práce byly dostupné pouze statistické ročenky
kriminality pro rok 2010 a 2011,144 trestný čin nebezpečné pronásledování je stále
v našem právním řádu novinkou, kdy dle některých názorů odborníků i tento fakt
přispívá k počtu trestním oznámením, resp. k počtu samotných trestných činů, a změny
v trestní legislativě v posledních letech radikálně ovlivňují stav, strukturu a trendy
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Viz kapitola 1.3. Pachatelé stalkingu, s. 12
Statistické ročenky kriminality jsou zpracovávány na základě údajů soudů a státních zastupitelství
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kriminály v České Republice,145 nemohu nastínit budoucí vývoj a tak dále jen stručně
shrnu přístupné údaje státních zastupitelství a soudů, tedy použiji data ze statistik trestní
justice ČR. K tomu Marešová uvádí, že statistika trestní justice ČR odpovídá
pochopitelně rozdělení druhů trestné činnosti podle hlav a paragrafů trestního zákona,
avšak Policie ČR (včetně MV ČR), pro účely zpracování statistických dat používá jen
vlastní klasifikaci (tzv. taktickou statistickou klasifikaci) s vlastním kódováním
jednotlivých trestných činů a jejich kombinací a řazením trestných činů do skupin
s vlastním označením.146
V roce 2010 státní zastupitelství se zabývalo celkem 319 trestnými činy
nebezpečného pronásledování proti 307 osobám, kdy zhruba 11% z nich bylo ženského
pohlaví, celkem u 131 osob bylo trestní stíhání podle §160 TŘ v daném roce ukončeno,
ve 138 případech bylo zkrácené přípravné řízení podle §179a TŘ ve sledovaném roce
ukončeno, kdy z 92% byl podán návrh na potrestání. Dle údajů soudů celkový počet
trestných činů nebezpečného pronásledování odsouzených byl roven 117, za které bylo
odsouzeno celkem 83 osob, kdy věková skupina 30 až 39 let měla největší zastoupení
(35%). V 61 případech hlavní sankcí představoval trest odnětí svobody podmíněně
odložený a ve 13 případech nepodmíněný trest odnětí svobody. Pouze přibližně u 3%
odsouzených pronásledovatelů příslušný soud upustil od potrestání.147
V roce 2011 státní zastupitelství se zabývalo celkem 520 trestnými činy
nebezpečného pronásledování, vyřízeno bylo proti 475 osobám, kdy pouze přibližně 8%
z nich bylo ženského pohlaví, celkem u 242 osob bylo trestní stíhání podle §160 TŘ
v daném roce ukončeno, ve 186 případech došlo ve sledovaném roce k ukončení
zkráceného přípravného řízení podle §179a TŘ, kdy z 95% byl podán návrh na
potrestání. Dle údajů soudů ve sledovaném roce bylo odsouzeno 217 osob za 229
trestných činů nebezpečné pronásledování, kdy věková skupina 30 až 39 let měla
největší zastoupení (42%). Jako hlavní sankce byl ve 164 případech uložen podmíněně
odložený trest odnětí svobody a ve 24 případech nepodmíněný trest odnětí svobody.
Pouze u 2% odsouzených pronásledovatelů bylo příslušným soudem upuštěno od
potrestání.148
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MAREŠOVÁ, A. Jsou statistické údaje dostatečným zdrojem informací o stavu a vývoji kriminality
v ČR? Kriminalistika. 2010, č. 1, s. 9
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MAREŠOVÁ, A. Jsou statistické údaje dostatečným zdrojem informací o stavu a vývoji kriminality
v ČR? Kriminalistika. 2010, č. 1, s. 2
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Statistická ročenka kriminality – rok 2010, s. 840-841
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Statistická ročenka kriminality – rok 2011, s. 437-438
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3.7.

Oběť trestného činu
V souvislosti s oběťmi nebezpečného pronásledování je v první řadě nutné

zmínit nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(dále jen „ZOTČ“), plně účinný od 1.8.2013, kdy cílem předmětného zákona je zlepšit
postavení obětí především prostřednictvím určité úrovně poskytování péče. Gřivna149
uvádí hlavní tři cesty jak nadepsaného s použitím zákona o obětech dosáhnout. Mezi
první patří, aby s oběťmi bylo zacházeno s respektem k jejich osobnosti, citlivě
s ohledem na situaci, v jaké se nikoliv vlastní vinou nachází a způsobem, který jim
nepřivodí další újmu.

Dále aby jim byla poskytnuta pomoc (a to nejen právní)

v případech, kdy to potřebují a v některých případech i bezplatně. V neposlední řadě
aby oběti po době trestního řízení disponovali dostatkem informací o svých právech i o
případu a každá oběť měla možnost v trestním řízení vyjádřit svůj názor na věc.
Dodržování takového postupu pomůže k zamezení, resp. předcházení, sekundární
viktimizace,150 a to alespoň ze strany orgánů činných v trestním řízení.
Nadepsaný zákon obsahuje mimo jiné dvě základní části, přičemž první
upravuje práva obětí jako subjektu zvláštní péče státu a druhá část stanoví právní
rámec spolupráce státu s nevládními organizacemi poskytujícími obětem trestné
činnosti pomoc.151 Práva obětí jsou pak zákonem rozděleny do několika kategorií, a to
na 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. Ve spojení s nebezpečným pronásledováním za
neméně důležité považuji i ustanovení § 16 ZOTČ, upravující poskytování osobních
149

GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť
trestního činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 24
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Sekundární viktimizace vzniká při necitlivém nebo nemístném chování okolí vůči oběti jako reakce na
skutečnost, že oběti bylo zasáhnuto do jejích práv trestnou činností, a proto oběť pociťuje další
psychickou újmu, trpí pocitem bezpráví, zmaru, nejistoty a odloučenosti, což často může vyvolat až vznik
posttraumatické stresové poruchy (POLMOVÁ, O. Právo oběti trestné činnosti na citlivé zacházení.
Trestněprávní revue. 2009, č. 4, s. 113). Zákon o obětech trestných činů tento jev nazývá „druhotnou
újmou“ vznikající v důsledku přístupu Policie ČR, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů
veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci
obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní. Pojmu „druhotná
újma“ je tak z povahy věci vlastní užší vymezení než „sekundární viktimizaci“, neboť stát se nemůže
z objektivních důvodů zaručit za chování a přístup rodiny oběti, spolupracovníků apod., pouze může
prostřednictvím osvěty veřejnosti předejít stigmatizaci obětí v rodinném kruhu popř. u přátel nebo
v pracovním prostředí oběti.
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VÁLKOVÁ, H.; GŘIVNA, T. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační
praxi. Trestněprávní revue. 2013, č. 4, s. 84
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údajů oběti, kdy na požádání oběti a dalších stanovených osob se vedou jejich údaje o
bydlišti, doručovací adrese, místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání, a o
jejich osobních, rodinných a majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli pouze
orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby činní v
dané věci, neboť právě u nebezpečného pronásledování je typické zneužívání těchto
údajů (především znalost bydliště oběti a místa jejího zaměstnání) pronásledovatele.
Nově zakotvená práva jako jsou například zabránění kontaktu s osobou pachatele a
prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život, mohou pozitivně ovlivnit
postavení obětí nejen nebezpečného pronásledování v trestním řízení ale i zlepšit přístup
a důvěru obětí k orgánům činným v trestním řízení a dalším institucím. Pokud tedy
budou ustanovení předmětného zákona v praxi dodržována, lze doufat i ve snížení
latentní kriminality.
Výklad termínu „oběť“ je obsažen v § 2 odst. 2 ZOTČ, a to tak, že 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. Ve spojení s trestním řádem z komparace pojmů „oběť“ a „poškozený“
plyne, kdy „oběť“ je dle výše uvedeného subjektem zvláštní péče poskytované státem a
„poškozený“ je stranou trestního řízení s procesními právy a povinnostmi, že pro
stanovení, který z termínů je širší a který užší, záleží na úhlu pohledu, neboť „oběť“
nezahrnuje právnické osoby, avšak „poškozenými“ na rozdíl od obětí nejsou někteří
pozůstalí po oběti.152 Postavení oběti-pozůstalého přísluší zákonem stanoveným
příbuzným, byla-li trestným činem způsobena smrt primární oběti. Protože se
domnívám, že pokud by nebezpečným pronásledováním byla způsobena smrt, nejednalo
by se již o tento trestný čin, neboť by byl konzumován závažnějším trestným činem,
jako je např. vražda,153 pokud výslovně nestanovuji něco jiného, pro účely této
diplomové práce považuji za oběť osobu pronásledovanou.
Podotýkám, že obětí nebezpečného pronásledování se může stát kdokoli nehledě
na její nebo jeho sociální třídu, zaměstnání nebo rodinné poměry. Jak jsem již uvedla
v kapitole Typy stalkingu, některé profese (psychiatr, herec nebo zpěvák) jsou více
náchylné ke genezi stalkingu, avšak ve většině případů se jedná o expartner stalking.
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Blíže viz ŠÁMAL, P. K novelizaci trestního řádu v souvislosti s návrhem zákona o obětech trestných
činů. In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. Poškozený a oběť trestního činu z trestněprávního a kriminologického
pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 32-33
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Blíže viz kapitola 3.8.1. Vztah k jiným trestným činům, s. 58
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Oběti jsou většinou ženského pohlaví, což například dokládá německý výzkum, kdy
mezi oběťmi bylo 87,2% žen.154 I z Martínkovou zpracovaných a publikovaných údajů
Police ČR ohledně evidovaných obětí nebezpečného pronásledování v České republice
vyplývá, že ženy jsou častěji oběťmi než muži, například v roce 2011 bylo evidováno
447 obětí-žen, kdy 73% z nich bylo ve věku 18 až 40 let, a 41 obětí-mužů, tj. přibližně
8% pronásledovaných.155 Obdobně tomu tak bylo i v prvním roce účinnosti nového
trestního zákoníku – počet obětí-žen se rovnal 455 a počet obětí-mužů 38.156
Zajímavostí také je, že oběti-muži byly jak v roce 2010 tak v roce 2011 v průměru starší
než oběti-ženy, neboť většina z nich byla ve věku 40 až 60 let.
Ačkoli výše uvedené data potvrzují, že ženy se stávají nejčastěji oběťmi
stalkingu, resp. nebezpečného pronásledování, považuji za důležité upozornit na
skutečnost, že na muže může mít tento čin větší dopad a to z několika důvodů. Zpočátku
si totiž často ani nepřipouštějí, že by mohli být pronásledováni, stydí se za svoji
viktimizaci a mohou i přikládat vinu sobě, tj. že se s daným problémem sami nedokázali
vypořádat. Problém často neřeší v jeho rané fázi, může pak být těžší ho vyřešit a
vypořádat se s ním, a to i s ohledem na skutečnost, že jejich pronásledovatelky spíše
využívají psychologické metody útoků nežli přímo fyzické napadení, což je schopné
negativně ovlivnit osobní i pracovní sféru oběti-muže.

3.7.1. Dopady nebezpečného pronásledování a pomoc obětem
Nebezpečné pronásledování je nepochybně způsobilé zapříčinit negativní
následky u oběti a to v pracovní, sociální i psychické oblasti. Bohužel se mi však
nepodařil zjistit žádný související výzkum v České republice a tak poukazuji na
výsledky výzkumu provedený Wondrakovou157 ve Spolkové republice Německo. Oběti
reagují na stalking tak, že v 53% volí změny na pracovišti, 39% se uchyluje ke změně
154

DRESSING, H.; MAUL-BACKER H..; GASS P. Posuzování stalkingu s kriminalistického a
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bydliště, 25% myslelo někdy na sebevraždu a 15% zažívá konflikty v sociálním okolí,
kdy pouze v 36% případech je pronásledováním postižena pouze primární oběť. Mezi
konkrétní nejčastěji zjištěné dopady stalkingu na oběť pak patří pocit vnitřního neklidu,
strach, poruchy spánku, noční můry, nedůvěra vůči ostatním, vztek a podrážděnost.
Pouze zhruba 1% pronásledovaných uvedlo, že nepocítili žádné důsledky. Jiní odborníci
uvádějí, že studie zaměřené na důsledky pronásledování na oběť dokazují, že
pronásledované osoby mají často závažné zdravotní potíže a že trpí symptomy
posttraumatické zátěže, depresí, všeobecným strachem nebo jinými psychickými
poruchami a na stupnici psychických pocitů, kterou vypracovala WHO (Světová
zdravotnická organizace) vykazuje kritické hodnoty blížící se depresivnímu stavu více
než polovina obětí, zatímco u osob stalkingem nepostižených je to pouze 27%.158
Stalking nemusí mít jen psychický dopad na oběť, ale existuje zde i hrozba fyzického
násilí. Čírtková uvádí, že 64% pachatelů vyhrožuje, 40% ničí majetek, 36% fyzicky
atakují oběť, 6% dokonce napadá třetí osoby a zhruba 2% případů končí smrtí obětí.159
Mezi odborníky uváděné doporučení ku prospěchu oběti se řadí přerušení
kontaktů s pronásledovatelem (tzv. strategie nulové reakce), vyhledávání informací
ohledně bránění se a řešení nastalé situace, posouzení zranitelnosti oběti, shromáždění,
dokumentace a uchovávání důkazů o stalkingu a v některých případech rozhovor
s pronásledovatelem vedený třetí osobou, jenž není v blízkém vztahu k oběti.
Odbornou pomoc oběť může nalézt u psychologa, u Policie ČR,160 u institucí
zabývající se oběťmi trestných činů,161 avšak i přes nový zákon o obětech trestných činů
je stále nutné brát do úvahy, že u oběti často dochází k sekundární viktimizaci
způsobené orgány činnými v trestním řízení, rodinou, okolím apod. Ve vztahu k Policii
ČR zmiňuji evidenci systému pomoci obětem, kterou na základě hlášení ze strany
policejních

psychologů

a

krizových

interventů

zajišťuje

skupina

krizové

intervence Policejního prezidia ČR, která rovněž provozuje nonstop servisní telefonní
linku162 a dohody mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí, o.s. 163
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3.7.2. Organizace zaměřené na oběti stalkingu
Na evropské úrovni zastává důležitou úlohu mezinárodní organizace Victim
Support Europe, které sdružuje 32 nestátních organizací pro pomoc obětem kriminality
v 24 evropských zemí, kdy od roku 1996 Českou republiku zastupuje občanské sdružení
Bílý kruh bezpečí, které v členství spatřuje dva největší přínosy: operativní spolupráce
s partnerskou organizací při řešení konkrétního přeshraničního případu viktimizace a
účast ve společných projektech podpořených Evropskou unií.164
V ČR existuje řada institucí, jejichž cílem je pomoc obětem trestných činů,
avšak ne vždy se specializují na nebezpečné pronásledování. K obětem nebezpečného
pronásledování se tak vztahuje například Probační a mediační služba ČR165 kladoucí
důraz na koncept restorativní justice, již výše zmíněný Bílý kruh bezpečí, o.s.,166
Občanská poradna Nymburk, o.s.167 působící ve Středočeském kraji a pak řada
organizací zaměřené na pomoc obětem domácího násilí, které může mít blízkou
souvislost se stalkingem.168
Jsem toho názoru, že Bílý kruh bezpečí, o.s., poskytující komplexní
viktimologickou intervenci patří mezi ty nejvýraznější a nejznámější organizace, o čemž
svědčí i podepsání Dohody mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí, o.s. dne 29.5.2013
o poskytování pomoci obětem trestných činů a osobám zvlášť traumatizovanými
trestnými činy.169 Předmětné občanské sdružení obětem a svědkům trestných činů
poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc spočívající v poskytnutí právních
informací, psychologickém a sociálním poradenství. Informace týkající se přímo
nebezpečného pronásledování jsou dostupné jednak na jejich webových stránkách,170 či
v brožuře Jak zastavit nebezpečné pronásledování – informace a praktické rady, tak i na
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Blíže na WWW: <http://www.bkb.cz/kontakt/pomoc-obetem-v-evrope/>
Webové stránky Probační a mediační služby České republiky jsou dostupné na WWW:

<https://www.pmscr.cz/obeti-trestneho-cinu/>
166
Webové stránky Bílého kruhu bezpečí jsou dostupné na WWW: <www.bkb.cz>
167
Webové stránky Občanské poradny Nymburk jsou dostupné na WWW: <http://www.opnymburk.cz/>
168
Blíže viz kapitola 1.2.2. Expartner stalking, s. 9
169
Již v srpnu roku 2010 byla mezi uvedenými subjekty podepsána obdobná dohoda, kdy dohoda z roku
2013 nově určuje okruh obětí, kterým policie nabízí zprostředkování pomoci BKB, a to tak, že nabídka
zprostředkování se vztahuje na všechny oběti trestných činů definované zákonem č. 45/2013 Sb., o
obětech trestných činů a o změně některých zákonů, a dále o osoby trestným činem zvlášť traumatizované,
jako jsou např. svědci či další blízké osoby oběti. Zpravodaj Policie ČR ze dne 10.6.2013 dostupný také
z WWW: <http://www.policie.cz/clanek/nova-dohoda-s-bilym-kruhem-bezpeci.aspx>
170
Blíže WWW: <http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/trestne-ciny/nebezpecne-pronasledovani/>
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jejich krizové telefonní lince nebo v některé z jejich poraden.171 Každé oběti stalkingu je
následně k dispozici dvojice poradců, tj. právník a krizový intervent, kteří opírajíc se o
intenzivní posouzení informací týkající se chování a aktivitách stalkera, dosavadních
pokusech zamezit pronásledování a dalších podstatných okolností, s pronásledovaným
řeší tři základní otázky – zda jde skutečně o nebezpečné pronásledování, zda hrozí oběti
nebezpečí fyzického napadení a vhodnou strategii intervence.172
Ráda bych odkázala na zpracované údaje obsažené v Příloze č. 2 a 3 této
diplomové práce a závěry z nich vyplývající. V Příloze č. 2 zaměřené na podíl klientů
Bílého kruhu bezpečí, o.s., s problémem stalkingu na celkovém počtu jejich klientely,
na základě analýzy dat z let 2010, 2011 a 2012 je zřejmý nárůst o 230 jedinců v rozmezí
daných let a de facto v souhrnu i nárůst samotných klientů dotčených stalkingem.
Konkrétně tak v roce 2010 předmětné občanské sdružení navštívilo celkem 944 osob,
z nichž přes 11% právě kvůli stalkingu a v roce 2012 se počet klientů rovnal 1174,
z nichž přes 12% tížil stalking.
Výsečové grafy obsažené v Příloze č. 3 znázorňují rozptyl důvodů, resp.
trestných činů, kvůli kterým v daných letech klienti uskutečnili osobní kontakt
v poradnách Bílého kruhu bezpečí, o.s. Je zde patrná ustálená struktura zastoupení
jednotlivých trestných činů, přičemž stalking nepatří mezi ty nejvíce reprezentované ale
zajisté má neopominutelné zastoupení. Všechny výše uvedené skutečnosti potvrzují můj
názor o využitelnosti Bílého kruhu bezpečí, o.s., pro oběti stalkingu a i samotné
důvodnosti a potřebnosti organizací zaměřených nejen na oběti stalkingu.

3.7.3. Oběť jako svědek v trestním řízení
K oběti nebezpečného pronásledování jako svědka v trestním řízení si dovolím
několik slov s odkazem na příspěvek Čírtkové v publikaci „Poškozený a oběť trestního
činu z trestněprávního a kriminologického pohledu“.173 Autorka poukazuje na
skutečnost, že v České republice se v trestním řízení často využívá služeb znalců-
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V současné době má Bílý kruh bezpečí 8 pracovišť (poraden) v ČR – v Brně, Českých Budějovicích,
Jihlavě, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzní a v Praze
172
VANTUCH, P. K postihu stalkingu (nebezpečného pronásledování) podle § 354 trestního zákoníku.
Trestní právo. 2011, č. 2, s. 6
173
ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologické expertízy – Otevřené otázky psychologického posuzování oběti. In
JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestního činu z trestněprávního a kriminologického
pohledu. Praha : Leges, 2012. s. 60-67
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psychologů, aby posoudili obecnou věrohodnost svědka,174 a to především v důkazně
složitých případech domácího násilí či znásilnění, kdy neexistuje dostatek věcných
důkazů. Dle Pavlovského se zjišťováním obecné věrohodnosti zkoumá, jestli určitá
osoba je schopna přiměřeně věrohodně vypovídat, což v psychologické rovině znamená,
zda má dostatečné kognitivní schopnosti i jiné relevantní vlastnosti osobnosti, aby její
výpovědi mohly být v souladu se skutečností a zda je schopna dotčené události správně
vnímat, uchovat v paměti a posléze reprodukovat přesně, bez zkreslenosti.175
Čírtková poukazuje na tvrzení, že čím víc je oběť zločinem pohlcena, tím větší je
riziko, že bude vyhodnocena jako obecně nevěrohodná a zpochybňuje, zda forenzně
psychologické poznatky ohledně obecné věrohodnosti lze mechanicky aplikovat na
oběti zejména traumatizujících zločinů, neboť oběti-svědci mohli být poškozeni jak
fyzicky tak i psychicky.176 Nadepsané odůvodňuje „chybou previktimní osobnosti“,
jejíž podstata spočívá v tom, že přirozené (přechodné) následky viktimizace jsou mylně
interpretovány jako trvalé vlastnosti, tedy charakteristiky previktimní osobnosti oběti.
Z pohledu viktimologie je jádrem zmíněné chyby neznalost či přehlížení identity oběti,177
a proto se domnívám, že pro zhodnocení důvěryhodnosti svědka, je vhodné porovnat
aspekty osobnosti oběti před trestným činem a po jeho spáchání, stejně jako okolnosti
skutku. Dále v odborném příspěvku autorka nastiňuje možné řešení uvedeného
problému a klade důraz na pozornost k průběhu viktimizace178 v případech vztahového
násilí. I s ohledem na dopady nebezpečného pronásledování na oběti se domnívám, že
na výše uvedené se vztahuje taktéž stalking, a to především expartner stalking.

3.7.4. Falešné oběti
Pro ucelený pohled na problematiku obětí stalkingu, resp. nebezpečného
pronásledování, považuji za potřebné uvést několik vět k tzv. falešným obětem, které se
174

Dle § 118 TŘ se tak činí, pokud jsou závažné pochybnosti, zda není svědkovi vlastní podstatně snížená
schopnost sprváně vnímat nebo vypovídat.
175
PAVLOVSKÝ P. a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 3.vyd. Praha : Grada Publishing a.s., 2009,
s. 216-217
176
ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologické expertízy – otevřené otázky psychologického posuzování oběti. In
JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestního činu z trestněprávního a kriminologického
pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 61
177
ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologické expertízy – otevřené otázky psychologického posuzování oběti. In
JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestního činu z trestněprávního a kriminologického
pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 62
178
Blíže viz VÁLKOVÁ, H.; KUCHTA, J. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd.. Praha :
C.H.Beck, 2012, s. 199 - 200
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při kontaktu s policií nebo s jinými institucemi prezentují jako oběti, ačkoli pachatel ani
trestný čin neexistují. Mezi důvody zájmu o falešnou viktimizaci patří plýtvání zdroji a
pomocí, podrývání věrohodnosti skutečných obětí, podezírání nevinných osob, a
negativní dopady na veřejnost. V praxi jsou známé falešné oběti celé řady nejrůznějších
trestných činů, dokonce i přírodních katastrof, avšak já se dále zaměřuji na specifika
problému u pronásledování.
Předmětný jev může být domnělou obětí vyvolán úmyslně ale i neúmyslně a
z různých pohnutek. Některé nepravé oběti jsou o své viktimizaci naprosto subjektivně
přesvědčeny a jejich vznešená obvinění nejsou z jejich pohledu lživá. U takových osob
je narušen nebo dokonce ztracen kontakt s realitou, kdy na jejich jednání se často
podepisují i psychické poruchy.179 Oproti tomu si druhá skupina falešných obětí
uvědomuje své předstírání, rozlišuje skutečnost od fikce a jejich jednání je účelově
zaměřeno. Důvody pro úmyslné jednání lze spatřit v pomstě za rozchod bývalému
partnerovi, v jistých materiálních výhodách nebo v získání pozornosti okolí. U
některých případů je „spouštěč“ falešné viktimizace medializace problému, kdy dotčené
osoby ve svém okolí objeví projevy pronásledování a následně diagnostikují si svoji
pozici jako oběť trestného činu.
Experti roztřídili falešné oběti stalkingu do pěti kategorií, tj. 1. pachatelé
vydávající se za oběti stalkingu, jejichž motivací je odplata bývalému partnerovi za
rozchod; 2. duševně nemocní s bludy, kdy Sheridan a Blaauw zjistili, že tito mají u
nepravých pronásledovaných osob největší zastoupení (70%); 3. bývalé oběti stalkingu
vlivem hypersenzitivy získané ze své minulosti chybně vykládající si chování jiných a
nejde tak u nich o vědomý proces smyšleného obvinění; 4. umělé oběti stalkingu
předstírající své symptomy kvůli profitování ze své nové pozice a získání pozornosti
jiných; 5. simulující oběti stalkingu, jejichž cílem je získání finančních nebo jiných
výhod, nikoli však k uspokojení psychologických potřeb.180
Identifikace falešných obětí není jednoduchá, neboť i skutečná oběť může být
pronásledována na první pohled nedůvěryhodným způsobem, kdy s ohledem na
sekundární viktimizaci není vhodné oběť okamžitě podezírat ze lží.

179

Původně byl „syndrom falešné viktimizace“ zaveden právě pro tuto skupinu psychicky narušených
falešných obětí.
180
ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky : domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.vyd.
Praha : Grada publishing, a.s., 2008, s. 104 - 105
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3.8.

Vztah k jiným ustanovením
V následujících podkapitolách rozebírám vztah trestného činu nebezpečné

pronásledování a jiných trestných činů, souvislé trestněprávní a další veřejnoprávní
ustanovení, včetně vybraných soukromoprávních ustanovení. Z předmětného rozboru je
patrný i možný mimotrestní postih, který může zabránit kriminalizaci dalšího jednání
pachatele, popřípadě potencionální postup k domožení ochrany oběti stalkingu. Na
protiprávní jednání je totiž třeba dle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku reagovat
prostředky trestního práva až v krajních případech v souladu s pomocnou úlohou
trestního práva v právním řádu a ve společnosti.181 Použití mimotrestních prostředků
má tedy zřetelnou prioritu, avšak bohužel ne vždy jsou tyto prostředky dostačující nebo
efektivní k zastavení a potírání stalkingu, jak vyplývá z níže uvedeného.

3.8.1. Vztah k jiným trestným činům
Stalking v praxi často nevyústí jen v trestný čin nebezpečného pronásledování,
ale i v další trestné činy postihující nejrůznější projevy stalkingu jako jsou například
omezování osobní svobody (§ 171 TZ), kdy pachatel bez oprávnění brání oběti užívat
osobní svobody; porušování domovní svobody (§ 178 TZ) spočívající v neoprávněném
vniknutí do obydlí182 jiného nebo setrvání v něm; pomluva (§ 184 TZ), tj. pachatel o
oběti sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost u
spoluobčanů, zejména poškodit jí v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo
způsobit jí jinou vážnou újmu; poškození cizí věci (§ 228 TZ) spáchané stalkerem
pokud zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou věc pronásledované osoby a způsobí
tak na jejím majetku škodu dosahující částky nejméně 5.000,- Kč (škoda nikoli
nepatrná); týrání zvířat (§ 302 TZ), ke kterému někdy dochází v rámci expartner
stalkingu jako „pomsta za rozchod“ bývalému partnerovi; pokud bylo pachateli uloženo
vykázání, které nedodržuje, tak přichází v úvahu i maření výkonu úředního rozhodnutí
(§ 337 TZ); křivé obvinění (§ 345 TZ) z trestného činu ať už s úmyslem stalkera
přivodit oběti trestní stíhání či nikoli; výtržnictví (§ 358 TZ) spočívající v dopuštění se
veřejně nebo na místě veřejně přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména
181

ŠÁMAL, P. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh nového trestního zákoníku. Právní
zpravodaj. 2008, č. 12, s. 3
182
Dle výkladového ustanovení trestního zákoníku (§ 133 TZ) se obydlím rozumí dům, byt nebo jiná
prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející.
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napadnutím jiného, hanobením hrobu, historické nebo kulturní památky anebo hrubým
způsobem rušit přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění
nebo obřadu lidí; a v neposlední řadě nebezpečné vyhrožování (§ 353 TZ), ačkoli je
nebezpečnému pronásledování do jisté míry blízké.
Hlavními rozdíly mezi skutkovými podstatami trestných činů nebezpečné
vyhrožování a nebezpečné pronásledování jsou intenzita útoků a požadavek na
dlouhodobosti. U nebezpečného vyhrožování postačí pouze jeden útok způsobilý
vzbudit v jiném důvodnou obavu, přičemž mu pachatel musí vyhrožovat usmrcením,
těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou. Souběh předmětných trestných činů
není vyloučen především u forem jednání nebezpečného pronásledování vymezených v
§ 354 odst. 1 TZ pod písm. b), c), d) a e), neboť jednání specifikované pod písm. a), tj.
vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou, bude zkonzumováno závažnější
výhružkou obsaženou v nebezpečném vyhrožování.
Komplikovanější je vztah k dalším trestným činům proti životu a zdraví,
svobodě nebo lidské důstojnosti v sexuální oblasti, neboť trestný čin nebezpečné
pronásledování bude zpravidla konzumován závažnějšími poruchovými trestnými činy,
jako jsou vražda, těžké ublížení na zdraví a ublížení na zdraví. Obdobně tomu tak bude i
u vybraných trestných činů proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a
listovního tajemství, jako je například zbavení osobní svobody (§ 170 TZ), kdy pachatel
bez oprávnění oběť uvězní nebo jiným způsobem ji zbaví osobní svobody; zavlečení
(§ 172 TZ), kterého se pachatel dopustí, pokud lstí, násilím nebo hrozbou násilí či jiné
újmy zavleče jiného do ciziny, nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho od
návratu z ciziny odvrací; loupež (§ 173 TZ), jenž je spáchána pokud pachatel proti
jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci;
vydírání (§ 175 TZ) spočívající v nucení jiného, a to ať už násilím, pohrůžkou násilí či
pohrůžkou jiné těžké újmy, aby dotyčný něco konal, opominul nebo trpěl; útisk (§ 177
TZ), pokud pachatel oběť nutí, zneužívaje její tísně nebo závislosti, aby něco konala,
opominula nebo trpěla; neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 TZ) u kterého
postačuje nedbalost; porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ); porušení
tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 TZ).
Jak jsem již výše uvedla, trestnému činu nebezpečné pronásledování je vlastní
vztah i k vybraným trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, konkrétně
ke znásilnění (§ 185 TZ) a k sexuálnímu nátlaku (§ 186 TZ), kdy hlavním rozdílem
mezi nimi je především následek činu, kdy u znásilnění je oběť donucena k pohlavnímu
59

styku, popřípadě je zneužita její bezbrannost k takovému aktu, a v případě sexuálního
nátlaku je oběť donucena nebo přiměna zneužívajíc její bezbrannosti k pohlavnímu
sebeukájení, k obnažování nebo k jinému srovnatelnému chování.
Závěrem této kapitoly bych ráda podotkla, že ve všech výše uvedených
případech však není vždy vyloučen souběh s nebezpečným pronásledováním. Pokaždé
bude záležet na povaze a závažnosti daného jednání.

3.8.2. Související procesní ustanovení trestního práva
S trestným činem nebezpečné pronásledování je spjata řada procesních
ustanovení trestního práva a to ať už se jedná o ustanovení týkající se odposlechů a
záznamů telekomunikačního provozu, trestního stíhání na návrh, předběžných opatření,
tak i řízení před samosoudcem, trestní příkaz a odklony v trestním řízení jako je např.
narovnání nebo nově dohoda o vině a trestu a další ustanovení, byť tyto výslovně
trestný čin nebezpečné pronásledování nezmiňují. S ohledem na obšírnost této
problematiky a pro přehlednost jsem rozdělila tuto kapitolu na další podkapitoly.

3.8.2.1.

Trestní stíhání na návrh

V návaznosti na nový trestní zákoník byl novelizován i zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“),
zákonem č. 41/2009. Díky nadepsané novele do ustanovení § 163 TŘ vymezující trestné
činy, u nichž je trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného, byl vložen i trestný
čin nebezpečné pronásledování. Za účelem řešení střetu zájmu státu na trestním stíhání
a zájmu poškozeného, který má blízký vztah k pachateli, resp. k podezřelému či
obviněnému, tak předmětné ustanovení u vyjmenovaných trestných činů prolomuje
zásadu legality a oficiality,183 neboť v důsledku spáchání trestného činu a odsouzení za
něj jsou často vedle pachatele fakticky postiženy i další v zákonně specifikované osoby,
byť jinak než trestně.184 Souhlas, který až do doby než se odvolací soud odebere
k závěrečné poradě, může vzít poškozený výslovným prohlášením kdykoli zpět, je však
vyžadován jen v určitých případech nebezpečného pronásledování, tj. pokud trestní
stíhání je namířeno proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by
183
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měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď dle § 100 odst. 2 TŘ. Takovou
osobou je tak příbuzný poškozeného v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel,
osvojenec, manžel, partner, druh nebo jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném.
Výše uvedený souhlas poškozeného není třeba, pokud poškozený není schopen
dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti
k právním úkonům, popřípadě pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům
omezena, poškozeným je osoba mladší 15 let, z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl
dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhružkami, závislostí nebo podřízeností. Dle
Šámala a Růžičky se tísní rozumí stav, byť přechodný, vyvolaný výhrůžkami, nátlakem,
závislostí nebo podřízeností, které vedou k omezení volnosti v rozhodování, kdy se
utiskovaná osoba ocitá v těžkostech a nesnázích, které ovlivňují její rozhodování
o souhlasu s trestním stíháním,185 výhružkami přímé působení na vůli osoby verbální
formou,186 které se mohou týkat jak použití násilí směřujícího proti životu, zdraví či
majetku utiskované osoby, ale mohou se týkat i jiné majetkové újmy, újmy na cti a dobré
pověsti, tak i mohou směřovat k rozvratu manželství nebo rodinného života apod.;187
nátlakem slabší forma ovlivňování vůle poškozeného než výhrůžky188 s obdobnými
účinky, kdy jak výhružky, tak nátlak mohou představovat i nepřímé působení na vůli
osoby skrze jeho osoby blízké; závislostí jisté odkázání na osobu vyvolávající tíseň s
důsledkem omezení

volnosti

rozhodování

(například

psychická,

majetková,

zaměstnance na zaměstnavateli); podřízenost je zde chápána v širším smyslu a tedy
nejen v rámci služebního vztahu v ozbrojených silách a v bezpečnostních sborech, ale i
v zaměstnání mezi ředitelem, vedoucím oddělení apod. a jemu podřízeným
zaměstnancem. Ustanovení § 163a odst. 1 písm. a) TŘ dále stanovuje, že nadepsaného
souhlasu poškozeného není třeba i pokud byla trestným činem způsobena smrt, avšak
dle mého názoru by v takovém případě byl trestný čin nebezpečného pronásledování
konzumován závažnějším trestným činem.189

185
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3.8.2.2.

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

V předešlé kapitole uvedenou novelou trestního řádu došlo k zařazení trestného
činu nebezpečného pronásledování mezi stíhané trestné činy, u kterých orgán činný
v trestním řízení může odposlech a záznam telekomunikačního provozu190 nařídit,
popřípadě i sám provést,191 a to bez příkazu k takovému odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu, pokud s tím uživatel odposlouchávané stanice souhlasí.
Výše uvedený zajišťovací institut upravuje ustanovení § 88 TŘ, které
představuje zásah do základního práva upraveného v čl. 13 zákona č. 2/1993 Sb.,
Listina základních práv a svobod, ve znění ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
(dále jen „Listina“), neboť umožňuje porušit právo na soukromí a právo na tajemství
dopravovaných zpráv a to z titulu čl. 8 sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně
lidských práv a základních svobod, ve znění pozdějších protokolů (dále jen
„ÚOchrLP“), který stanoví následující. Každý má právo na respektování svého
soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Státní orgán nemůže do
výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a
nezbytné demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti,
hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany
zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.192 K tomu Jelínek dodává, že
je pokaždé třeba zkoumat, zda porušení takového práva nepřekračuje meze společenské
nezbytnosti, zda získání skutečností důležitých pro trestní řízení není možné dosáhnout
jinak.193 Z uvedeného vyplývá, že je potřeba dodržovat zásadu subsidiarity, tj.
odposlech a záznam telekomunikačního provozu lze použít pouze tehdy, pokud se jiné
prostředky projevily jako neefektivní pro dosažení účelu trestního řízení. Jak jsem již
uvedla výše, souhlas s odposloucháváním dává uživatel této stanice, kdy uživatelem je
190

Telekomunikačním provozem dle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších
zákonů, je přepravování nebo směrování informací telekomunikačními zařízeními a sítěmi. Šámal pak
upřesňuje, že telekomunikačním provozem se rozumí komunikace s využitím telefonu, telefaxu, mobilního
telefonu, vysílačky i jiného telekomunikačního zařízení, včetně zasílání zpráv elektronickou poštou, kdy
v reálu jasně převažuje odposlech mobilních telefonů. In ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. §1-156.
Komentář. 7. vyd. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 1198
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činných v trestním řízení provádí Policie ČR, avšak to právně nevylučuje aktivitu i ostatních orgánů
činných v trestním řízení
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Předmětný čl. 8 ÚOchLP publikován rovněž v ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. §1-156. Komentář.
7. vyd. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 1196
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JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha : Leges,
2012, s. 677
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každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací194 a
nutně tak nemusí být totožnou osobou s účastníkem poskytování telekomunikačních
služeb.195
Pokud má být výsledek odposlechu, tj. záznam, použit v trestním řízení jako
důkaz, je zapotřebí k němu připojit protokol se zákonem stanovenými daty jako je
místo, čas, způsob, obsah provedeného záznamu a údaje o orgánu, který záznam pořídil.
Pokud však při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny
skutečnosti významné pro trestní řízení za zákonem stanovených podmínek je policejní
orgán povinen tyto záznamy zničit.
Na trestný čin nebezpečného pronásledování je aplikovatelné rovněž ustanovení
§ 88a TŘ, které se vztahuje na údaje o telekomunikačním provozu, jež jsou předmětem
telekomunikačního tajemství, anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a
zprostředkovatelských dat. Jestliže je potřeba pro účely trestního řízení získat
předmětné údaje, a pokud účelu nelze dosáhnout jinak nebo by byl podstatně ztížený,
předseda soudu muže vydat písemný odůvodněný příkaz k jejich vydání soudu, popř.
v přípravném řízení na návrh státního zástupce nařídí soudce jejich vydání státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu. Předmětný příkaz není třeba, pokud k poskytnutí
údajů dá dotčený uživatel telekomunikačního zařízení souhlas.
Předmětnými údaji mohou být například údaje evidované při registraci
telekomunikačního provozu nebo vzniklé v souvislosti s provozem telekomunikačním
služeb označené Šámalem a Růžičkou jako „vedlejší“ písemnosti a záznamy,196 ve
vztahu ke konkrétním osobám. Z těchto vedlejších údajů lze, byť zprostředkovaně,
zjišťovat informace osobního rázu, především jejich osobní data, intimní, společenský a
hospodářský život.
Pro úplnost dodávám, že před poslední novelou č. 273/2012 Sb. se § 88a TŘ
vztahoval na vydání údajů o telekomunikačním provozu v minulosti uskutečněném,
neboť se nepořizoval záznam obsahu předmětného telekomunikačního provozu.
Předmětná novela byla přijata v souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp.zn. Pl.
ÚS 24/11 ze dne 20.12.2011, vyhlášeným pod č. 43/2012 Sb., jímž bylo zrušeno
194
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ustanovení § 88a TŘ, a to v návaznosti na nálezem sp. zn. Pl. ÚS 24/10, vyhlášeným
pod č. 94/2011 Sb., zrušeným § 97 odst. 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích,
kdy předmětná zrušená ustanovení ukládala povinnost právnickým a fyzickým osobám
zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací, tj. především telefonním operátorům a poskytovatelům
internetového připojení, po dobu 6 až 12 měsíců uchovávat provozní a lokalizační
údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejich veřejných
komunikačních sítí a při poskytování jejich veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací, a povinnosti tyto údaje v daném rozsahu a daným způsobem poskytnout
orgánům oprávněným k jejich vyžádání.
Věcně souvislé ustanovení § 88a TŘ výslovně podmiňovalo přístup orgánů
činných v trestním řízení k údajům o uskutečněném telekomunikačním provozu, pouze
tím, že předmětné údaje umožňovalo zjistit výlučně k objasnění skutečností důležitých
pro trestní řízení. Ústavní soud shledal posouzení splnění dané podmínky za
nedostatečné, a to s ohledem na její velmi obecné a neurčité vymezení při současné
absenci bližší úpravy následné dispozice s předmětnými údaji i s ohledem na to, že
sdělení předmětných údajů představuje ve vztahu k dotčeným uživatelům zásah do
jejich základního práva na soukromí197 v podobě práva na informační sebeurčení198 ve
smyslu čl. 10 odst. 3 a čl. 13 Listiny a čl. 8 ÚOchrLP zároveň neberoucí v úvahu
požadavek proporcionality. Uvedené právo na informační sebeurčení právo na
informační sebeurčení dotváří spolu se svobodou osobní, svobodou v prostorové
dimenzi (domovní), svobodou komunikační a dalšími ústavně garantovanými základními
právy osobnostní sféru jedince, jehož individuální integritu je jako zcela nezbytnou
podmínku důstojné existence jedince a rozvoje lidského života vůbec nutno respektovat
a důsledně chránit.199
S ohledem na shora uvedeném byl Ústavní soud přesvědčen, že výše zmíněné
nedostatky vytvářejí významný prostor pro nepřiměřený nebo svévolný postup orgánů
činných v trestním řízení při zjišťování a nakládání s předmětnými údaji, který
197
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vzhledem k možným budoucím negativním dopadům znemožňuje její ponechání
v účinnosti na delší než jen minimálně potřebnou přechodnou dobu, a proto předmětné
ustanovení § 88a TŘ zrušil.
Výhradami Ústavního soudu směřující k vymezení účelu využití údajů
v původním znění § 88a TŘ se dále zabývá např. Jamborová,200 avšak s ohledem na
hlavní zaměření diplomové práce nepovažuji za nutné je dále předkládat a analyzovat.

3.8.2.3.

Předběžná opatření

Zákon o obětech trestných činů trestní řád obohatil mimo jiné i o oddíl osmý
v hlavě čtvrté, části první, upravující předběžná opatření v ustanoveních § 88b až
88o TŘ, která lze uložit pouze obviněnému za zákonem stanovených předpokladů mezi
které patří, že z jednání obviněného vyplývá důvodná obava, že bude opakovat trestnou
činnost, pro niž je stíhán, s ohledem na osobu obviněného a na povahu a závažnost
trestného činu nelze v době rozhodování účelu předběžného opatření dosáhnout jiným
opatřením, přičemž uložení předběžného opatření si vyžaduje ochrana oprávněných
zájmů poškozeného, který je fyzickou osobou, zejména jeho života, zdraví, svobody
nebo lidské důstojnosti, nebo zájmů osob mu blízkých, nebo ochrana zájmů společnosti.
Uplatňuje se zde zásada subsidiarity, zájem na zajištění účinného provedení trestního
řízení a ochrana oběti a osob mu blízkých, kdy použití soukromoprávních předběžných
opatření dle občanského soudního řádu nebylo ve všech případech pronásledování
možné.201
Konkrétní druhy předběžných opatření, které mohou být obviněnému uloženy a
které trvají, dokud to vyžaduje jejich účel (nejdéle však do právní moci rozsudku nebo
jiného rozhodnutí, jímž řízení končí), jsou vypočteny v § 88c TŘ, kdy pro trestný čin
nebezpečného pronásledování je relevantní především zákaz styku s poškozeným,
osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky (dále jen „zákaz styku
s určitými osobami“), zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a
jeho bezprostředního okolí a zdržovat se v takovém obydlí (dále jen „zákaz vstupu do
obydlí“) a zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě.202
200
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Zákaz styku s určitými osobami spočívá v nepřípustnosti jakéhokoli
kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo jiných osob,
zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo jiných
obdobných prostředků. Z důležitých důvodů lze povolit setkání obviněného s
poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou za přítomnosti orgánu činného v
trestním řízení nebo na základě jeho pověření za přítomnosti probačního úředníka.
Setkání se neprodleně ukončí, pokud jsou vyvolány důvody pro uložení daného
předběžného opatření nebo se obviněný pokusí ovlivnit jejich výpověď.
Zákaz vstupu do obydlí, spočívající v nepřípustnosti vstupu obviněného do
společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního okolí, a v
nepřípustnosti zdržovat se v takovém obydlí, se uplatní v případě expartner stalkingu.
Rozhodnutí o zákazu zdržovat se na konkrétně vymezeném místě musí vedle
zákonem stanovených obecných náležitostí obsahovat přesné vymezení konkrétního
místa, ve kterém se obviněný nesmí zdržovat. Takovým místem bude v případě
nebezpečného pronásledování především místo bydliště oběti, místo výkonu jejího
zaměstnání apod.
Neplní-li obviněný, u kterého je i nadále dán důvod pro uložení předběžného
opatření, podmínky uloženého předběžného opatření, může příslušný orgán činný v
trestním řízení rozhodnout buď o uložení pořádkové pokuty podle § 66 TŘ, uložení
jiného druhu předběžného opatření, nebo o vzetí obviněného do vazby za podmínek
stanovených zákonem. K tomu podotýkám, že dle původního návrhu zákona o obětech
trestných činů mělo být následkem porušení předběžných opatření spáchání trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 TZ. Ztotožňuji se s
názorem Šámala, že vzetí obviněného do vazby je více odpovídajícím nejpřísnějším
následkem porušení předběžného opatření než původně navrhovaný postih pro
v předmětném návrhu uvedený trestný čin, protože z hlediska zajištění ochrany
poškozeného, nakonec i společnosti, je zadržení obviněného a jeho vzetí do vazby
podstatně rychlejší a účinnější než provádění prověřování spáchání trestního činu podle

přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti, zákaz užívat, držet nebo přechovávat
alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, zákaz hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek
nebo zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování nebo pokračování v
trestné činnosti.
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§ 337 TZ ve smyslu § 158 a násl. TŘ.203 Autor dále ve prospěch platné úpravy
argumentuje tím, že předběžná opatření jsou procesními instituty, a proto by jejich
právní následky měly být především také procesní povahy.

3.8.2.4.

Řízení, rozsudek a možný odklon

S ohledem na trestní sankci za spáchání trestného činu nebezpečné
pronásledování, kdy trest odnětí svobody nepřevyšuje pět let, se samotné trestní řízení
koná u místně příslušného okresního soudu před samosoudcem (§ 314a TŘ), který za
předpokladu spolehlivého prokázání skutkového stavu opatřenými důkazy může bez
projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz ukládající trest vymezený v
taxativním výčtu v § 314e odst. 2 TŘ, proti kterému může obviněný, osoby, které jsou
oprávněny podat v jeho prospěch odvolání a státní zástupce podat odpor do osmi dnů od
jeho doručení. Pokud je odpor podán ve lhůtě, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce
nařídí ve věci hlavní líčení, přičemž není vázán právní kvalifikací ani druhem a
výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.
Novinkou v české trestněprávní úpravě je dohoda o vině a trestu,204 která byla do
trestního řádu inkorporována novelou č. 193/2012 Sb. s účinností od 1.9.2012. Ta může
být uzavřena za zákonem stanovených předpokladů, tj. jestliže výsledky vyšetřování
dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že předmětný skutek je trestným činem a
že jej spáchal obviněný. Okrajově ji zmiňuji proto, že se jedná vedle například
narovnání o odklon v trestním řízení, tj. je to další způsob trestního řešení nebezpečného
pronásledování, a především proto, že dle názoru Aulického205 vedle hlavního důvodu
pro nadepsanou novelu, tj. zrychlení, zjednodušení a zefektivnění trestního řízení,
druhotný přínos této právní úpravy dle její důvodové zprávy spočívá v ochraně obětí
před sekundární viktimizací, protože již nebudou muset svědčit opakovaně v řízení před
soudem a nebudou tak znovu vystaveny stresu vyplývajícímu z veřejného projednávání

203

ŠÁMAL, P. K novelizaci trestního řádu v souvislosti s návrhem zákona o obětech trestných činů. In
JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestního činu z trestněprávního a kriminologického
pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 46
204
Dohodu o vině a trestu upravuje § 175a a 175b TŘ, kdy pak řízení o schválení dohody o vině a trestu
upravuje § 314o a násl. TŘ
205
AULICKÝ, P. Dohoda o vině a trestu. Státní zastupitelství. 2012, č. 3, s. 32
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všech detailů trestného činu, jehož se staly obětí,206 což se vztahuje k mnou uvedeným
skutečnostem v kapitole zabývající se oběťmi nebezpečného pronásledování.207

3.8.3. Související jiné veřejnoprávní ustanovení
K trestnému činu nebezpečné pronásledování se nepochybně vztahuje i zákon č.
237/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „PolZ“), který zastává významnou
úlohu pro zajištění efektivního dohledu nad dodržováním zákazů, příkazů a omezení
uložených v souvislosti se stalkingem sloužící k posílení ochrany oběti pronásledování
skrze zákonem zakotvených povinností a důsledné využívání všech oprávnění policie.
Ve vztahu k trestnému činu nebezpečné pronásledování se bude zejména jednat o
povinnost zajistit ochranu života, zdraví, svobody a majetku (§ 10 PolZ), spolupráci s
právnickými a fyzickými osobami vykonávajícími činnost v oblasti poskytování
podpory, péče a pomoci obětem trestných činů a zmírňování následků trestných činů
(§ 17 PolZ), oprávnění zajistit osobu, která svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj
život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek (§ 26 odst. 1 PolZ), oprávnění
odebrat zbraň agresivní osobě hrozí-li nebezpečí, že zbraň neoprávněně užije k násilí
nebo k pohrůžce násilí a dobrovolně jí nevydal (§ 35 odst. 1 PolZ), oprávnění použít
donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby, nebo majetku
anebo k ochraně veřejného pořádku (§ 53 odst. 1 PolZ).
Neméně důležitá je i úprava vykázání v předmětném zákoně, kdy ten již
pamatuje i na praxi běžné případy, kdy vykázaný pachatel domácího násilí tvrdošíjně
pokračuje i po nedobrovolném opuštění společného obydlí v psychickém teroru oběti
zpravidla tím, že se jí pokouší neodbytně, často i více způsoby zároveň, kontaktovat.208
Český zákonodárce totiž v předmětném zákoně na nadepsanou situaci reagoval tak, že
rozšířil okruh povinností vykázané osoby, které taxativně vymezil v § 45 odst. 1 PolZ.
Nejprve však několik slov k samotnému institutu vykázání. Policista je oprávněn osobu
i v její nepřítomnosti vykázat ze společného obydlí 209 této osoby a ohrožené osoby
jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí, je-li možné na základě zjištěných
skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se
206

Sněmovní tisk 510/0
Blíže viz kapitola 3.7. Oběť trestného činu, s. 50
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ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II : § 140 – 421. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 3290
209
Společným obydlím se dle § 44 odst. 1 PolZ rozumí byt nebo dům společně obývaný dotčenou osobou
s útokem ohroženou osobou.
207
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tato osoba dopustí vůči druhému člověku nebezpečného útoku proti životu, zdraví
anebo svobodě či zvlášť závažného úroku proti lidské důstojnosti. Vykázání pak trvá po
dobu 10 dnů ode dne jeho provedení, přičemž pokud je v jeho průběhu podán návrh na
předběžné opatření dle občanského soudního řádu,210 doba vykázání se automaticky
prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o tomto návrhu.
Vykázání policista oznamuje ústně oběma osobám a vyhotoví potvrzení o vykázání
obsahující mimo jiné i vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje. Mezi již výše
zmíněné povinnosti vykázané osoby patří opustit neprodleně prostor vymezený v
potvrzení o vykázání policistou a zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku
nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou, vydat policistovi na jeho výzvu všechny
klíče od společného obydlí, které drží. Pokud předmětnou výzvu vykázaný
neuposlechne, hrozí mu postih dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZPř“).211 Z výše uvedeného je zřejmé, že institut
vykázání lze použít jen v omezených případech pronásledování a slouží spíše
k zamezení pokračování domácího násilí než proti stalkingu jako takovému.
K trestnému činu nebezpečné pronásledování se váže i zákon o přestupcích, jak
už jsem výše naznačila. Pokud stalking nedosáhne v konkrétním případě takové míry,
aby mohl být kvalifikován jako trestný čin nebezpečného pronásledování, je možné ho
postihnout v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe dle správního práva, tj.
prostřednictvím aplikace § 49 a 50 ZPř, které upravují přestupky proti občanskému
soužití a proti majetku. Se vzetím projevů stalkingu do úvahy, přestupku proti
občanskému soužití se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá
v posměch, jinému z nedbalosti ublíží na zdraví nebo úmyslně naruší občanské soužití
vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním
z přestupku, schválnostmi či jiným hrubým jednáním. Ve spojení se stalkingem si lze
představit i spáchání přestupku proti majetku, pokud pachatel úmyslně způsobí škodu
na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z
takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí. Pro úplnost sděluji, že potrestání
pachatele za přestupek, nevylučuje možné budoucí potrestání stejného pachatele za
stejný čin dle trestného práva.

210

Blíže viz kapitola 3.8.3. Související soukromoprávní ustanovení, s. 70
V daném případě by se postupovalo dle § 47 odst. 1 písm. a) a odst. 2 ZPř, dle kterého se přestupku
dopustí ten, kdo neposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a lze mu tak uložit pokutu do
výše 5.000,- Kč
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3.8.4. Související soukromoprávní ustanovení
Pro ochranu proti stalkingu slouží i vybrané ustanovení zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), konkrétně úprava
institutu předběžného opatření. Proto projevům pronásledování konkrétně slouží
především právní úprava obsažená v § 76 odst. 1 písm. f) a v § 76b OSŘ.
Ustanovení §76b OSŘ má sloužit především obětem domácího násilí a expartner
stalkingu, o čem svědčí jednak příslušnost soudu, která se řídí místem společného
obydlí účastníků řízení, tak důvodová zpráva k novele zákona č. 218/2009 Sb., kdy
cílem tohoto zákona bylo řešit jev, který je obecně znám pod pojmem domácí násilí, a to
prostřednictvím jasně formulované vůle státu chránit ohroženou osobu a zamezit
dalšímu jednání násilné osoby, tedy jednoho člena společného obydlí vůči druhému, a
to zejména prostřednictvím možnosti jeho krátkodobého vykázání z místa, v němž spolu
žijí,212 a v neposlední řadě i názor Čuhelové, která i přes výslovnou zmínku řešení
domácího násilí ve výše uvedené důvodově zprávě k novelizaci daného ustanovení a
s ohledem na znění § 76b odst. 1 písm. c), d) OSŘ vyslovuje následující. Zdá se, že
zákonodárce měl v úmyslu chránit nejen oběti domácího násilí, ale také expartner
stalkingu. Bylo by to logické, neboť jde v podstatě jen o jinou formu násilí mezi týmiž
subjekty, mezi kterými původně docházelo k domácímu násilí.213 S tímto názorem se
s odkazem na kapitolu 1.2.2. Expartner stalking ztotožňuji.
Dle uvedeného ustanovení může soud uložit účastníkovi řízení, proti kterému
byl návrh na uložení předběžného opatření podán a jehož jednání vážným způsobem
ohrožuje život, zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost navrhovatele, zejména aby
opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném
obydlí nebo do něj nevstupoval, nevstupoval do bezprostředního okolí společného
obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam, se zdržel setkávání s navrhovatelem,
nebo se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.
Z výše uvedeného vyplývá, že výčet opatření má demonstrativní charakter, a proto se
lze domáhat i uložení jiného v zákoně neuvedeného.
Předmětné předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti a je
možné tuto dobu na návrh prodloužit s tím, že nejpozději zanikne uplynutím jednoho
roku od okamžiku jeho nařízení. Pokud však rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření
212

Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2009 Sb., o změně občanského soudního řádu, ze dne 2. 7. 2008
ČUHELOVÁ, K. Právní nástroje ochrany před neoprávněným sledováním a obtěžováním. Právní
rozhledy. 2010, č. 15, s. 559
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předcházelo vykázání dle zákona o Policii ČR,214 počítá se tato lhůta dnem následujícím
po dni, v němž uplynula lhůta stanovená v zákoně o Policii ČR.
Návrhy na předběžné opatření podle § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ, z jejichž titulu
může být účastníku uloženo zejména, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco
snášel, jsou dle Čuhelové podávány s téměř totožným odůvodněním jako návrhy na
nařízení předběžných opatření podle § 76b OSŘ, tedy, že žalovaný žalobce sleduje,
telefonuje mu, posílá SMS zprávy, nechává vzkazy za stěračem auta apod.215 Oproti
„předchozím“ předběžným opatřením je však v návrzích tvrzeno, že soukromí žalobce
je jednáním žalovaného vážným způsobem narušován, a hmotně právně se tak opírají o
§ 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), tj. směřují k ochraně osobnosti.
Na rozdíl od předběžných opatření dle § 76b OSŘ, druhý typ předběžných
opatření zanikne ze zákonem stanovených důvodů, které jsou uvedeny v § 77 OSŘ, kdy
navrhovatel nemusí podávat návrh na prodloužení doby trvání takového předběžného
opatření. Navrhovatel však musí v den podání návrhu soudu složit jistinu ve výši
10.000,- Kč k zajištění případné náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla
předběžným opatřením (aplikace § 75b OSŘ).
Zde bych ráda podotkla, že bohužel ne vždy jsou uložené předběžné opatření
účinné. Dokonce všechna předběžná opatření vydaná v rámci případů projednávaných
u Okresního soudu v Přerově byla porušena.216 Domnívám se, že v důsledku přijetí
zákona o obětech trestných činů, jenž obsahuje úpravu trestněprávních předběžných
opatření, se sníží počet ukládaných soukromoprávních předběžných opatření, avšak
jejich možné použití se do budoucna nevylučuje.

3.9.

Porovnání s vybranými zahraničními úpravami
Již v kapitole Historická geografie právní úpravy217 jsem nastínila anti-

stalkingovou právní úpravu ve Spojených státech amerických, Spojeném království
Velké Británie a Severního Irska, Rakouské republice a ve Spolkové republice
Německo, a proto ji nebudu opětovně citovat.
214

Viz kapitola 2. Historická geografie právní úpravy, s. 20
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Blíže viz kapitola 3.8.3. Související jiné veřejnoprávní ustanovení, s. 68
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Anglická úprava ponechává značný prostor pro výklad, co představuje stalking,
a oproti české úpravě vyjmenovává pouze demonstrativní výčet jednání spojovaných se
stalkingem, kdy mám za to, že některé jmenované způsoby by v České republice byly
postihovány jako spáchání jiných trestných činů než nebezpečné pronásledování (např.
poškození cizí věci, poškození cizích práv, neoprávněný přístup k počítačovému
systému a nosiči informací). Již z kapitoly Anglie a Wales je zřejmé, že pro jednu ze
dvou anglických skutkových podstat obsahující stalking není nutné v druhém vyvolat
strach a tedy je de facto mnohem snadnější dopustit se tamního trestného činu stalkingu,
což může zapříčinit nárůst „oficiální“ kriminality a přitom vhodně neřešit problém
pronásledování. Dalším podstatným rozdílem mezi tuzemskou a anglickou úpravou je
institut „rozumné osoby“ stanovující tzv. normu pro porovnání, kdy by měl pachatel
vědět, že v jiném vyvolá strach z násilí nebo vážné znepokojení či úzkost, což může
ovlivnit trestnost činu a uloženou sankci. V našich poměrech k tomu má nejblíže určení
nepříčetnosti z důvodu psychické nemoci.
Největším rozdílem mezi českou a rakouskou dotčenou právní úpravou je, že
neodbytné pronásledování (beharrliche verfolgung) spočívá mimo jiné i v objednávání
zboží či služeb pro jiného za použití jeho osobních údajů. U nás by se takové jednání za
splnění dalších podmínek kvalifikovalo zřejmě jako trestný čin podvodu, popřípadě jako
trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji nebo poškození cizích práv. Dále
uvádím, že v české úpravě je vyžadována dlouhodobost, avšak v rakouské je požadavek
neodbytnosti. Výklad těchto pojmů naznačuje, že zatímco v České republice se klade
důraz mimo jiné na časové hledisko jednání, v Rakousku staví do popředí míru
závažných obtěžujících jednotlivých skutků. Domnívám se, že v některých konkrétních
případech může být význam obou termínů totožný, resp. obdobný. Za zmínku stojí i
fakt, že obdobně jako ve výše popsané anglické anti-stalkingové úpravě, není
v Rakousku stanovena nutnost vzbudit v jiném důvodnou obavu.
Německá právní úprava obsahuje tzv. generální klauzuli, která umožňuje
postihovat i nové formy pronásledování odrážející vývoj technologií,218 což má
nepochybně výhody a znamená to, že výčet protiprávních jednání oproti české
trestněprávní úpravě není uzavřený.
Při komparaci české, anglické, rakouské a německé anti-stalkingové právní
úpravy je zřejmé, že český zákonodárce se inspiroval převážně rakouskou úpravou,
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neboť nebezpečné pronásledování postihuje stejně jako rakouské neodbytné
pronásledování jednání méně závažného charakteru, tj. pronásledování a nechtěný
kontakt, která nelze sama o sobě podřadit pod jinou skutkovou podstatu, kdy výše
uvedené rovněž svědčí ve prospěch názoru Visingera.219 Český zákonodárce podobně
jako rakouský také zvolil taxativní výčet jednání i mírnou trestní sazbu za předmětný
trestný čin.

3.10. Nástin budoucnosti právní úpravy
Názory na současnou právní úpravu stalkingu se často velmi liší. Jednak jsem se
setkala s názorem, že momentální právní postih pronásledování je nedostačují, tedy že
hrozba trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti, resp. odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky, neodradí případného pachatele od protiprávního
jednání. Zastánci výše uvedeného by jistě uvítali novelu zpřísňující postih předmětného
trestného činu. Například senátor Chládek (ČSSD) dne 21.7.2011 podal v Senátu návrh
na zpřísnění postihů za stalking, kdy navrhovanou nejvýraznější změnou mělo být
zvýšení základní trestní sazby na dvojnásobek, tedy trest odnětí svobody až na dva roky.
Na druhé straně stojí názor nejmenovaného státního zástupce, který sice
nepopírá závažnost stalkingu, ale domnívá se, že právní úprava není efektivní, a proto je
nadbytečná. Oporou jeho mínění je i skutečnost, že ve valné většině jsou za nebezpečné
pronásledování soudy ukládány podmíněné tresty a náprava pronásledování není
trestním postihem zcela zaručena.
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Závěr
Ačkoli nový právní předpis, tj. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, díky
kterému spatřil trestný čin nebezpečné pronásledování světlo českého světa, je účinný
přes dva a půl roku, zájem tuzemské odborné literatury o předmětný fenomén je malý.
S jistým nadhledem by se dalo dokonce polemizovat, zda přijetí anti-stalkingové právní
úpravy nebylo mezníkem pro zpracovávání daného tématu, protože od té doby se
četnost odborných článků a publikací ve větší míře nerozšířila. Předmětným jevem se
tak nejvíce zaobírá Čírtková z pohledu forenzní psychologie a z trestněprávního
hlediska pak Šámalův komentář k trestnímu zákoníku, kdy zpracovatelkou rozboru
nadepsaného trestného činu je Válková. Nutno podotknout, že o přínosnosti
předmětného komentáře svědčí i fakt, že je často citován nejen Nejvyšším soudem ČR.
Domnívám se, že současná tuzemská anti-stalkingová právní úprava je poměrně
vhodně stanovena, kdy její případnost, přiměřenost a užitnost bude moci být stanovena
až po delší době účinnosti, tj. po odpadnutí hromadného zájmu veřejnosti a především
médií o ní, neboť se policejní orgány, státní zástupci, soudy a organizace zaměřené na
oběti potýkaly se značným přílivem agend nebezpečného pronásledování. O
momentálním klesajícím zájmu svědčí například již výše zmíněný úbytek frekvence
nových odborných článků a publikací týkající se předmětného fenoménu. Prvotní vlna
tak zřejmě nemusí neodpovídat skutečnému počtu nebezpečného pronásledování u nás.
Dalším činitelem ovlivňující četnost stalkingu může být přístup orgánů činných
v trestním řízení a vymezení samotného termínu. Jak jsem uvedla v úvodu diplomové
práce, termín stalking obsahuje širší vymezení, než vymezuje skutková podstata
trestného činu nebezpečné pronásledování § 354 TZ, neboť stalkingem může být i
jednání, které znaky předmětného trestného činu zcela nenaplňují nebo naopak ho
přesahují. Tím myslím například spáchání vraždy jako vyústění stalkingu, tj. jeho
konečná fáze. Domnívám se, že tato skutečnost patří k hlavním faktorům ovlivňující
statistické údaje a tedy, že četnost výskytu stalkingu může být vyšší, než jak ukazují
statistické ročenky.220
Mám za to, že jsem splnila svůj cíl stanovený v úvodu této diplomové práce, tj.
za pomoci odborné literatury a judikatury poskytnout ucelený pohled na problematiku
stalkingu, respektive trestného činu nebezpečné pronásledování, v širších než jen
220
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českoprávních a trestněprávních souvislostech, kdy jsem komparovala názory různých
odborníků, tuzemskou právní úpravu s vybranými zahraničními, včetně vyzdvihnutí
pozitiv a negativ jednotlivých úprav.
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Příloha č. 1: Typ pachatele a domény rizika221
Odmítnutý
pronásledovatel

Hledač
intimity

1. Napadení

vysoké

2. Vyhrožování

Domény rizika

3. Perzistence

Zlostný
pronásledovatel

Predátorský
pronásledovatel

nízké

Nekompetentní
nápadník
Riziko
nízké

nízké

vysoké

vysoké

moderované

vysoké

vysoké

nízké

moderované

vysoké

nízké

moderované

nízké

vysoké

moderované

nízké

vysoké

vysoké

vysoké

nízké

vysoké

moderované

vysoké

4. Psychické a
sociální poškozování oběti
5. Opakování vůči
nové oběti

Příloha č. 2: Podíl klientely BKB a klientů s problémem stalkingu222
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převzato z ČÍRTKOVÁ, L.; VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů :
Příručka pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha : Grada publishing, a.s., 2007, s. 121
222
Údaje převzaty a zpracovány z WWW: <www.bkb.cz>
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Příloha č. 3: Osobní kontakt v poradnách BKB223
 rok 2010, celkem 944 klientů
vražda
ublížení na zdraví
loupež
omezování osobní svobody
rvačka
vydírání
útisk
prušování domovní svobody
znásilnění
pohlavní zneužívání
krádež
zpronevěra
podvod
vyhrožování
jiný TČ
týrání osoby žijící ve společně obývaném obydlí
nejde o TČ
stalking

 rok 2011, celkem 1040 klientů
vražda
ublížení na zdraví
loupež
omezování osobní svobody
rvačka
vydírání
útisk
prušování domovní svobody
znásilnění
pohlavní zneužívání
krádež
zpronevěra
podvod
vyhrožování
jiný TČ
týrání osoby žijící ve společně obývaném obydlí
nejde o TČ
stalking

 rok 2012, celkem 1174 klientů
vražda
ublížení na zdraví
loupež
omezování osobní svobody
rvačka
vydírání
útisk
prušování domovní svobody
znásilnění
pohlavní zneužívání
krádež
zpronevěra
podvod
vyhrožování
jiný TČ
týrání osoby žijící ve společně obývaném obydlí
nejde o TČ
stalking

223

Údaje převzaty a zpracovány z WWW: <www.bkb.cz>
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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,
anti-stalkingová 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
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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.
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Resumé v anglickém jazyce
The thesis is focused on the crime of stalking under s. 354 Criminal Code no.
40/2009, affecting the socially undesirable conduct knows also as „stalking“. It provides
comprehensive view on issue of stalking, respectively issue of dangerous pursuit (literal
translation for crime of stalking in the Czech republic that is used in this resume for the
lucidity) with wider contexts than just within the czech and criminal law. The dangerous
pursuit is a new crime, because its merit was introduced into Czech legal system thanks
to Criminal Code effective on 1st of January 2010, therefore this thesis has up to date
character and responds to the current situation in the domestic legal environment.
This thesis is divided into three main chapters – stalking, historical geography of
legal provision and crime of dangerous pursuit itself. First chapter is focused on
phenomenon of stalking through its defining, history of term, chosen types according to
seriousness of acts of stalkers, victim characteristcs, modern means used while
conducting stalking and expartner stalking, the most frequent form of stalking.
Categorization based on common factors such as personality of stalker or his
dangerousness follows. Subsection no. 1.4. is aimed on assessment of stalking threats
and risks, which is very important for its solution and reversing.
Historical geography of anti-stalking legal provision is the theme of second part
of the thesis. There are described reasons for the begining of legal fight against stalking
with american roots, anti-stalking legal provisions of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, Republic of Austria and Federal Republic of Germany.
The Czech Republic is fifth represented state and its subchapters are focused on
possibilities of criminal punishment for stalking before the enforcement of Criminal
Code, causes for the criminalisation of stalking on Czech grounds and description of
corresponding legislative procedure with its result.
Third fundamental part of the thesis is devoted to the crime of dangerous pursuit,
starting with its classification within the Criminal Code, object and analysis of objective
aspects with the accent on criteria of long term duration, evocation of reasonable fear
and concrete means of conduct. This is followed by the subsections themed criminal
punishment, subjective aspects of the given crime, attributes of qualified merit and
offender of dangerous pursuit with processed statictics. Interpretation of the term
victim, particular impacts of the crime on stalked persons and problems of false
victimization is decribed in subsection no. 3.7. Furthermore, there are specified
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domestic and european organisations specialized on helping those victims, unique
position of victim as being witness on the criminal trial. Subsection no. 3.8. is focused
on relation between the crime of stalking and other legal provisions including other
selected crimes, coherent procedural provisions of criminal law and other public law
statutes such as police and administrative law, and the use of Civil Procedural Order. At
the end, the comparation of the merits of Czech crime of dangerous pursuit and selected
foreign legal provisions is done. Finally, there is short outline of the crime’s potentional
future and conclusion of the whole thesis.
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