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Úvod 

Trestný čin nebezpečné pronásledování upravený v § 354 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník do českého právního řádu zavedl trestněprávní 

postih jednání, pro které se vžilo označení stalking a jehož podstatou jsou 

urputné a především nechtěné projevy pozornosti stalkera směrem 

k pronásledované osobě. Při prvním setkání s problematikou stalkingu mě 

zaujal její nesporný psychologický přesah, přítomný jak na straně stalkera, 

tak i pronásledovaného, spojený s řadou mýtů, jež o tomto jevu panují, jak 

jsem později zjistila, často nejen mezi laickou veřejností. Při bližším 

prozkoumání jsem pak zjistila, že ačkoliv jsou určité projevy stalkingu 

v České republice kriminalizovány, ani tato právní stránka stalkingu není 

dosud prosta určitých problémů. 

Cílem mé diplomové práce tedy je představit jev označovaný jako 

stalking, a to včetně jeho vlivů na oběť, a posoudit tak opodstatněnost jeho 

kriminalizace. Rozborem samotné právní úpravy trestného činu 

nebezpečného pronásledování a analýzou prostředků ochrany, jež 

pronásledované osobě poskytuje soukromé i veřejné právo, bych pak chtěla 

zjistit případné nedostatky a nejasnosti v dosavadní právní úpravě 

nebezpečného pronásledování a také to, zda pro pronásledovanou osobu 

představuje dostatečnou ochranu. Problematika osob dopouštějících se 

stalkingu, především jejich různých typologií, a problematika posuzování 

nebezpečnosti pronásledování, je pak cílem této diplomové práce proto, že 

právě od znalosti těchto témat se odvíjí účinnost opatření přijatých 

k zajištění bezpečnosti pronásledované osoby. 
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Diplomovou práci jsem rozdělila do tří částí. První osvětluje podstatu 

stalkingu a jeho vliv na pronásledovanou osobu, druhá je věnována 

trestnému činu nebezpečného pronásledování a právní otázkám s ním 

souvisejícím a poslední část se zabývá stalkery a také predikcí rizika se 

stalkingu plynoucího. 

To vše je zahrnuto do celkem do celkem sedmi kapitol. První z nich 

je věnována samotnému stalkingu, zabývá se jeho současným pojetím a 

všemožnými projevy, historickým vývojem nahlížení na tento jev a také 

problematikou tzv. cyberstalkingu. 

Druhá kapitola se v krátkosti věnuje obětem stakingu, četnosti jejich 

viktimizace, dopadům stalkingu na ně a rizikům, jež pro ně ze stalkingu 

plynou. 

Třetí kapitola je věnována procesu kriminalizace stalkingu v České 

republice. 

Těžiště práce představuje její čtvrtá a pátá kapitola. Zatímco čtvrtá 

kapitola se soustředí na rozbor skutkové podstaty trestného činu 

nebezpečného pronásledování obsažené v § 354 TrZ a možnosti souběhu 

tohoto trestného činu s jinými trestnými činy, pátá kapitola se zabývá 

jednak možnostmi ochrany, jež pronásledovaným osobám poskytuje celý 

právní řád, a jednak ustanoveními trestního řádu, jež s trestným činem 

nebezpečného pronásledování úzce souvisí. 

Šestá kapitola je pak věnována problematice osob, jež se 

pronásledování dopouští, jejich demografii a především různým 

typologiím, jež se snaží postihnout jejich charakteristické rysy. 



3 
 

A poslední, sedmá kapitola této práce se pak zabývá problematikou 

tzv. threat assessmentu a case managementu, nástrojů klíčových pro 

posouzení rizika eskalace stalkingu v násilí a její prevenci. 

Ačkoliv jsem si vědoma faktu, že pojem stalking není synonymem 

pro nebezpečné pronásledování ve smyslu trestného činu podle § 354 TrZ, 

nýbrž se jedná o pojem širší, zahrnující i takové formy jednání, jež 

kriminalizaci nepodléhají, v práci je jako synonymum do určité míry 

užívám. 

Diplomová práce reflektuje právní stav ke dni 28.02.2017. 
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1. K pojmu stalking 

1.1. Nahlížení stalkingu v čase aneb od erotomanie ke 

stalkingu 

Ačkoliv stalking bývá považován za problém teprve posledních 

několika desítek let, jde o jev vyskytující se ve společnosti již dlouhou 

dobu, možná dokonce starý jako lidstvo samo. Znaky toho, co bychom 

dnes nazvaly stalkingem, lze totiž pozorovat již v dílech renesančních 

italských básníků Danteho a Petrarcy.1 Předmětem vědeckého bádání se ale 

stalking stal teprve v 18. století, kdy byl psychiatry popsán jev, pro který 

zvolili označení erotomanie a jehož podstata spočívala v chorobné vazbě 

pronásledovatele na jinou osobu, projevující se jeho neodbytným obdivem 

a erotickou přitažlivostí k ní. Poté následovaly i další výzkumy, jež tento 

jev nazývaly různě, např. Kretschmer zvolil označení erotická 

poblázněnost, vždy jej ale dávaly do souvislosti s nezpracovanou láskou či 

sexualitou pronásledovatele. Odklon od tohoto náhledu na pronásledování 

přinesl až výzkum francouzského psychiatra Clérambaulta, který ukázal, že 

pronásledování jiné osoby je vedeno spíše pronásledovatelovou pýchou, 

pocitem mimořádnosti sebe sama a narušením jeho kontaktu s realitou.2 Až 

ve druhé polovině 20. století se však pro pronásledování druhé osoby 

začalo užívat dnešního označení stalking3. Nešlo však jen o pouhou změnu 

                                                           
1 MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary. Stalkers and Their Victims. 2nd 
ed. New York : Cambridge University Press, 2009, s. 19-20. 
2 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 213. 
3
 Ani dnes však nejde o jediné označení tohoto jevu, neboť bývá označován i jako „obsessional 

following“, „obsessional harassment“ a „obsessive relations intrusion“; srov. SHERIDAN, 
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v názvosloví, s touto změnou byla spojena i celková změna přístupu 

k pronásledování druhé osoby. Jednak se zájem o tento jev počal postupně 

přesouvat z pouhého psychiatrického výzkumu ke zkoumání různými 

vědními obory zabývajícími se kriminalitou a jednak se také mělo za to, že 

použití označení stalking bude lépe vyjadřovat nové širší pojetí 

pronásledování.4 Název stalking má totiž svůj původ v anglickém slovese 

„to stalk“, jež přeloženo do češtiny znamená vysledovat, vystopovat, 

přikrást se či připlížit se5, použito v jazyce lovců je pak výrazem 

označujícím stopování zvěře a slídění lovce za ní6. Takové pojmenování 

tedy umožňuje zahrnout pod tento pojem nejen pronásledování vedené 

erotickým obdivem, ale i pronásledování, jež je motivováno jinak, např. 

nenávistí či pomstou. 

1.2. Podstata stalkingu 

Stalking je tedy pojmem obsahově širším než erotomanie, na kterou 

lze nahlížet jako na jakéhosi prapředka stalkingu. Pokud bychom stalking 

chtěli nějakým způsobem vymezit, lze říci, že jde o „soubor chování 

zahrnující opakované a vytrvalé pokusy vynutit si na jiné osobě nechtěnou 

komunikaci a/nebo kontakt“7 či že jde o „soustavné (systematické) a 

                                                                                                                                                                          
Lorraine P.; BLAAUW, Eric; DAVIES, Graham M. Stalking : Knowns and Unknowns. 
Trauma, Violence, & Abuse. April 2003, vol. 4, no. 2, s. 150. 
4 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 214. 
5 FRONEK, Josef. Velký anglicko-český slovník. Praha : LEDA, 2006, s. 1441. 
6 GILLERNOVÁ, Ilona; BOUKALOVÁ, Hedvika et al. Vybrané kapitoly z kriminalistické 
psychologie. Praha : Karolinum, 2006, s. 162. 
7 Překlad autora z MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary et al. Study of 
stalkers. The American Journal of Psychiatry. August 1999, vol. 156, issue 8, s. 1244. 
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excesivní (tj. evidentně z normy vybočující) obtěžování druhé osoby projevy 

nevyžádané a umanuté pozornosti“8. Tato „obsesivní fixace na oběť“9 může 

být motivována nejen obdivem či erotickou náklonností k pronásledované 

osobě, tedy pocity ve své podstatě pozitivními, ale stejně tak i emocemi 

veskrze negativními, jakými jsou zášť či touha po pomstě. U laické 

veřejnosti dosud přetrvávající názor, že stalking je důsledkem erotické 

posedlosti určitou osobou je tedy daleko od pravdy.10 Způsoby, jimiž 

stalker svou nežádoucí pozornost oběti projevuje, bývají rozličné a téměř 

vždy jde o kombinaci více různých jednání.11 Opravdu typickým projevem 

stalkingu bývají opakované pokusy stalkera navázat s pronásledovanou 

osobou kontakt, k čemuž pronásledovatelé užívají různorodých prostředků, 

od zasílání dopisů či zanechávání symbolických předmětů v blízkosti oběti 

až po moderní komunikační prostředky, jakými jsou SMS či e-mailové 

zprávy, telefonické hovory či vzkazy na Facebooku nebo jiných sociálních 

sítích. Obsahem takto předávaných sdělení pak nebývají jen urážky či 

výhružky, ale i vyjádření náklonnosti, stejně tak jako mohou mít i věcný 

charakter, neboť stalker se pomocí věcných sdělení snaží vytvořit záminky 

pro další kontaktování oběti. V některých případech se pronásledovatelé 

snaží docílit kontaktu s obětí za pomoci třetích osob, které zmanipulují 

např. k tomu, aby domluvili setkání s obětí, či na oběť apelovali ve 

                                                           
8 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce 
násilí. Praha : Grada, 2008, s. 55. 
9 ZAPLETAL, Josef. Násilí, nenávist a pronásledování – kriminologický pohled. In 
VANDUCHOVÁ, Marie (ed.); GŘIVNA, Tomáš (ed.). Pocta Otovi Novotnému k 80. 
narozeninám. Praha : ASPI, 2008, s. 463. 
10 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce 
násilí. Praha : Grada, 2008, s. 58. 
11 MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary et al. Study of stalkers. The 
American Journal of Psychiatry. August 1999, vol. 156, issue 8, s. 1246. 
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stalkerův prospěch. Ne vždy se však stalker oběti pokouší něco sdělit, často 

pouze vyhledává její osobní blízkost, aniž by ji nějak kontaktoval. 

V takových případech pak postává před bydlištěm oběti, čímž jí dává 

najevo svou přítomnost, číhá na oběť, aby ji mohl „doprovodit“ např. po 

cestě do zaměstnání, nebo ji prostě jen sleduje. Jiným často se vyskytujícím 

projevem stalkingu je pak veřejné očerňování oběti, ať už jde o pomluvy u 

přátel a známých, či osočování na internetu. Pomluvami, stejně jako 

ničením věcí, k nimž má pronásledovaná osoba vybudovaný citový vztah, 

se stalker snaží oběť psychicky rozložit. K dosažení tohoto cíle mu slouží 

také různé výhružky. Určité nemalé procento pronásledovatelů se pak 

projevuje násilně. Násilím je v tomto smyslu třeba rozumět nejen samotné 

napadení oběti, ke kterému dochází přibližně ve 40% případů12, ale i další 

násilné projevy stalkera, např. kopání a bušení do dveří ve snaze domoci se 

kontaktu s pronásledovanou osobou či ničení jejích věcí.13 

Podle toho, jaké prostředky stalker k pronásledování volí, odborná 

literatura14 někdy rozlišuje mezi tzv. stalkingem distálním (jinak také 

obtěžováním), stalkingem proximálním (jinak též prostým 

pronásledováním) a pronásledováním s vyhrožováním. Ne všechny tyto 

podoby pronásledování, ač pro oběť jistě více či méně stresující, jsou však 

stejně závažné, s čímž souvisí i skutečnost, že zdaleka ne všechny je možné 
                                                           

12 MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary et al. Study of stalkers. The 
American Journal of Psychiatry. August 1999, vol. 156, issue 8, s. 1246; DRESSING, Harald; 
KUEHNER, Christine; GASS, Peter. Lifetime prevalence and impact of stalking in a European 
population : Epidemiological data from a middle-sized German city. The British Journal of 
Psychiatry. August 2005, vol. 187, issue 2, s. 169; IMRÍŠKOVÁ, Romana; PODANÁ Zuzana. 
Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice : výsledky viktimologického výzkumu. 
Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 97. 
13 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce 
násilí. Praha : Grada, 2008, s. 60-63. 
14 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 226. 
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z hlediska trestního práva postihnout15. Zatímco obtěžování zahrnuje 

„pouze“ praktiky, při kterých nedochází k osobnímu kontaktu 

pronásledovatele s obětí, v případě proximálního stalkingu pachatel již o 

tento osobní kontakt usiluje a snaží se ho různorodými prostředky 

dosáhnout. Zdaleka nejzávažnější jsou však případy pronásledování 

s vyhrožováním, kdy pachatel k jednomu nebo i oběma předchozím 

způsobům pronásledování přidá ještě výhružky adresované oběti. 

Ke stalkingu může docházet nejen mezi osobami, mezi nimiž se 

utvořily vztahy na bázi privátní, tedy typicky např. mezi bývalými 

partnery16, ale překvapivě i mezi osobami, které spojují pouze vztahy 

profesní, kdy jsou zdokumentovány např. případy pronásledování lékaře 

jeho pacientem17. V těchto případech jde vždy o stalking mezi osobami, 

které spolu nějakým způsobem přišly v užší osobní kontakt, vyloučeno 

však není ani to, že ke stalkingu dojde i mezi osobami, které se znají pouze 

povrchně nebo se dokonce osobně neznají vůbec, což bývá častým jevem 

zejména u mediálně známých osobností18. 

                                                           
15 Srov. kapitolu 4 této práce. 
16 Např. ostravská policie nedávno řešila případ muže, který pronásledoval svou bývalou ženu, 
přičemž pronásledování vyvrcholilo žhářským útokem na její provozovnu; srov. WWW 
<https://www.novinky.cz/krimi/426934-pronasledovani-manzelky-skoncilo-zharskym-
utokem.html>. 
17 Srov. HARSA, Pavel et al. Současné projevy agrese. Psychiatrie pro praxi. 2012, roč. 13, č. 
1, s. 17. 
18 O takový případ šlo i v případě pronásledování herečky Rebeccy Schaeffer, již nakonec její 
pronásledovatel zastřelil ve dveřích jejího domu; srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, 
Petra et al. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese. Praha : 
Grada, 2007, s. 115-116. 
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1.3. Cyberstalking 

Pokud chceme hovořit o stalkingu, je třeba také dodat, že dnešní 

doba se všemi jejími technickými výdobytky a ne příliš důsledným 

přístupem jejich uživatelů k ochraně vlastního soukromí mu přímo nahrává. 

Za pomoci různých technických prostředků a s využitím sociálních sítí tak 

stalkeři mohou svou oběť obtěžovat, aniž by k tomu bylo z jejich strany 

třeba příliš velkých finančních nebo časových výdajů. Místo osobního 

sledování oběti, jež stojí stalkera nemálo času, totiž dnes není problém 

zjistit si pohyb osoby za pomoci internetu, stejně tak existence sociálních 

sítí, mobilních telefonů a různých mobilních komuniačních aplikací pro 

pronásledovatele představuje širokou paletu komunikačních kanálů, jež 

může využít nejen ke kontaktování a vyhrožování oběti, ale i k jejímu 

veřejnému dehonestování. 

Pro využívání moderních technologií k pronásledování druhé osoby 

se užívá zvláštního označení cyberstalking. Lobotka jej charakterizuje jako 

„druh stalkingu, jehož charakteristický rys spočívá v tom, že probíhá 

v kybernetickém prostoru“.19 Jako kybernetický prostor bývá často 

označován pouze internet. V takovém pojetí by pak cyberstalkingem bylo 

užití výhradně tohoto moderního média k pronásledování jiného, např. v 

podobě kontaktování oběti skrze e-mail, sociální sítě nebo prostřednictvím 

tzv. instant messengerů, šíření negativních informacích o oběti 

prostřednictvím sociálních sítí, umisťování falešných inzerátů 

s kontaktními údaji oběti na různé elektronické inzertní servery či tzv. 

elektronické sabotáže, kterou se rozumí např. zavirování počítače či slídění 
                                                           

19 LOBOTKA, Andrej. Cyberstalking. Státní zastupitelství. 2014, č. 4, s. 44. 
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v něm.20 Ze samotné definice cyberstalkingu, jež jej vymezuje jako 

„opakované používání internetu, e-mailu, nebo obdobných digitálních 

elektronických komunikačních zařízení s cílem trápit, znepokojit nebo činit 

výhružky určitému jednotlivci nebo skupině jednotlivců“21 ale vyplývá, že 

do cyberstalkingu spadá i používání jiných elektronických zařízení 

určených ke komunikaci, např. mobilních telefonů, a cyberstalkingem pak 

je i zasílání SMS zpráv oběti či její bombardování telefonáty. Co do 

povahy se pak cyberstalking od klasického (offline) stalkingu příliš neliší a 

představuje spíše jednu z jeho variant než zcela odlišný jev22, postupy a 

nástroje využívané v případech offline stalkingu tak s určitými 

modifikacemi najdou uplatnění i v jeho případě. 

1.4. Co stalkingem není 

Lze tedy shrnout, že stalking je vlastně chováním, při kterém se 

stalker zaměří na nějakou jinou osobu, po níž pak slídí, obtěžuje ji, 

pronásleduje ji a vyhrožuje jí, a kterým u své oběti zároveň vyvolává pocity 

strachu.23 Jelikož může být co do projevů velmi pestrý a může nabývat 

                                                           
20 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce 
násilí. Praha : Grada, 2008, s. 63; KOPECKÝ, Kamil; KREJČÍ, Veronika. Rizika virtuální 
komunikace : příručka pro učitele a rodiče. Olomouc : NET UNIVERSITY, 2010, s. 24. 
21 Překlad autora z D’OVIDIO, Robert; DOYLE, James. A Study on Cyberstalking : 
Understanding Investigative Hurdles. FBI Law Enforcement Bulletin. March 2003, vol. 72, no. 
3, s. 10. 
22

 DRESSING, Harald; BAILER, Josef; ANDERS, Anne et al. Cyberstalking in a Large Sample 
of Social Network Users : Prevalence, Characteristics, and Impact Upon Victims. 
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. February 2014, vol. 17, no. 2, s. 65-66. 
23 VÁLKOVÁ, Helena. Proč by neměl chybět v novém trestním zákoníku „Stalking“. In 
VANDUCHOVÁ, Marie (ed.); GŘIVNA, Tomáš (ed.). Pocta Otovi Novotnému k 80. 
narozeninám. Praha : ASPI, 2008, s. 409. 
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rozličných podob, může snadno dojít k jeho záměně s jinými formami tzv. 

psychoteroru, tedy s mobbingem, telefonním terorem či pronásledováním 

osoby určitou skupinou či institucí, jejichž typické projevy se s možnými 

projevy stalkingu do určité míry překrývají. S ohledem na potřebu 

rozdílného přístupu při řešení těchto forem psychického násilí je však třeba 

důsledně dbát jejich striktního rozlišování od sebe navzájem.24  

                                                           
24 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 226-
227. 
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2. Krátce k obětem stakingu 

Že si stalking zaslouží pozornost nejen psychologů a psychiatrů, ale i 

trestního práva, dokládají výsledky výzkumů zaměřených na četnost jeho 

výskytu. Ačkoliv se jejich výsledky různí, přičemž jak uvádí Stieger, 

Burger a Schild25 odlišnosti v jejich výsledcích mohou být dány rozdílným 

výchozím vymezením stalkingu, neboť jednotná a všeobecně uznávaná 

definice tohoto jevu neexistuje, přesto se, a to především v případě 

pronásledování žen, ukazuje, že nejde pouze o okrajový fenomén. Za svůj 

život se totiž obětí pronásledování stane 7% až 32% žen, v případě mužů je 

pak míra viktimizace nižší a činí 2% až 17%.26 Obětí stalkingu se přitom 

může stát takřka kdokoliv. Věk pronásledovaných osob se pohybuje na 

škále od raného dětství až po pokročilé stáří, nejvíce rizikovou skupinu 

však představují osoby ve věku 18 až 30 let. Tak jako věk nerozhoduje ani 

společenský či rodinný status nebo vzdělání. Kdybychom však měli určit 

z tohoto hlediska nejvíce ohroženou skupinu, šlo by spíše o vysoce 

vzdělané nezadané osoby pracující ve vyšších profesích.27 

Běžný život pronásledované osoby i její psychický stav jsou přitom 

stalkingem hluboce poznamenány. V důsledku pronásledování oběti mění 

                                                           
25 STIEGER, Stefan; BURGER, Christoph; SCHILD, Anne. Lifetime prevalence and impact of 
stalking : Epidemiological data from Eastern Austria. The European Journal of Psychiatry. 
2008, vol. 22, N.° 4, s. 236. 
26 DRESSING, Harald; KUEHNER, Christine; GASS, Peter. Lifetime prevalence and impact of 
stalking in a European population : Epidemiological data from a middle-sized German city. The 
British Journal of Psychiatry. August 2005, vol. 187, issue 2, s. 168; IMRÍŠKOVÁ, Romana; 
PODANÁ Zuzana. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice : výsledky 
viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 96. 
27 SHERIDAN, Lorraine P.; BLAAUW, Eric; DAVIES, Graham M. Stalking : Knowns and 
Unknowns. Trauma, Violence, & Abuse. April 2003, vol. 4, no. 2, s. 154. 
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telefonní čísla, bydliště, zaměstnání, obvyklé trasy či způsob trávení 

volného času, stejně jako jsou nuceny přijmout určitá bezpečnostní 

opatření, což je stojí často nemalé finanční prostředky. Dále se u nich 

objevují i psychické následky jako je nervozita, pocity úzkosti, poruchy 

spánku, zažívací obtíže, deprese, panické ataky či bolesti hlavy, ale také 

agresivní myšlenky směřující vůči osobě pronásledovatele a větší 

podezřívavost vůči okolí.28 Je také doložena spojitost mezi stalkingem a 

rozvinutím příznaků posttraumatické stresové poruchy u oběti, ačkoliv 

oficiálně zatím není stalking jako zdroj posttraumatické stresové poruchy 

uznáván.29 

Navíc jak uvádím výše, zhruba 40% případů stalkingu se dostane až 

do fáze, kdy stalker oběť fyzicky napadne, přičemž k usmrcení 

pronásledované osoby dochází asi ve 2% případů30. Předpovědět, zda 

jednání stalkera k napadení oběti směřuje či nikoliv, je však obtížné i pro 

odborníky zabývající se problematikou tzv. threat assessmentu31, natož pro 

laiky, kterým odborné znalosti, s nimiž se v threat assessmentu pracuje, 

chybí. Připočteme-li tedy k nezanedbatelnému výskytu stalkingu32 i 

poměrně vysoké procento užití násilí vůči pronásledované osobě, jakož i 
                                                           

28 DRESSING, Harald; KUEHNER, Christine; GASS, Peter. Lifetime prevalence and impact of 
stalking in a European population : Epidemiological data from a middle-sized German city. The 
British Journal of Psychiatry. August 2005, vol. 187, issue 2, s. 169; ZBOŘILOVÁ, Klára. 
Stalking pohledem jeho obětí. Psychologie pro praxi. 2009, roč. XLIV, č. 3-4, s. 35-36. 
29 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce 
násilí. Praha : Grada, 2008, s. 85-86. 
30 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 215. 
31

 Tato problematika je blíže rozebrána v kapitole 7 této práce. 
32 Při hodnocení výskytu stalkingu v populaci je třeba počítat i s výskytem tzv. nepravých obětí, 

přičemž v případě stalkingu se uvádí, že až 18% osob se označuje za oběti stalkingu, ačkoliv se 

jimi nikdy nestaly; srov. ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí 

násilí, stalking, predikce násilí. Praha : Grada, 2008, s. 105. 
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výše uvedené důsledky, jež má stalking pro oběť i v případech, kdy k násilí 

vůbec nedojde, snadno si představíme, že kriminalizace tohoto jevu nebyla 

krokem vedle.  
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3. Trestněprávní postih stalkingu v České republice 

Ačkoliv tedy stalking není zcela novým společenským jevem, jeho 

kriminalizace je fenoménem až doby relativně nedávné. V zahraničí jí 

většinou předcházel silný mediální zájem o vybrané případy 

pronásledování, nejčastěji šlo o případy pronásledování veřejně známých 

osob, který následně vyústil až ve veřejnou diskuzi o nebezpečnosti 

stalkingu a o možnostech ochrany pronásledovaných osob.33 Obdobný 

scénář mělo i zavedení trestněprávního postihu stalkingu v České 

republice, neboť mu předcházela řada silně medializovaných případů 

pronásledování, které skončily vážným zraněním nebo smrtí oběti.34 

Jedním z případů, který veřejností silně otřásl, byl případ Michaely 

Malinké, kterou po dva roky pronásledoval její pracovní kolega Petr 

Hanuš. Malinká se obrátila na policii, spolupracovala s Bílým kruhem 

bezpečí35, svůj příběh zveřejnila v médiích, Hanuš byl dokonce za útoky 

proti Malinké odsouzen pro trestný čin násilí proti skupině obyvatel a proti 

jednotlivci36 k trestu obecně prospěšných prací. Trest však nevykonal, 

proto mu byl přeměněn na trest odnětí svobody, do jehož výkonu ale 

nenastoupil, neboť mu byl z důvodu špatného psychického stavu povolen 
                                                           

33 VISINGER, Radek. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. 
Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 11, s. 331. 
34 Namátkou lze uvést např. případ psychiatra Hynka, kterého pronásledoval jeho pacient, 
pronásledování pak vyvrcholilo mačetovým útokem na psychiatra v jeho ordinaci; srov. 
KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking : nebezpečné pronásledování. Olomouc : NET 
UNIVERSITY, 2010, s. 9-10. 
35 Bílý kruh bezpečí je zapsaným spolkem poskytujícím mj. pomoc obětem trestné činnosti; 
srov. Bílý kruh bezpečí. Stanovy BKB [online]. [cit. 23.11.2016]. 
36 Skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování v té době ještě neexistovala a 
některé z projevů stalkingu byly proto někdy postihovány jako jiné trestné činy; srov. 
VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních 
souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 9, s. 260-261. 
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jeho odklad. I přesto, že došlo k uplatnění všech v té době dostupných 

prostředků ochrany před stalkingem, však pronásledování Malinké skončilo 

její smrtí, když ji Hanuš v červenci 2007 ubil větví před jejím domem.37 

Mezi neustále se rozrůstající počet zemí s antistalkingovou 

legislativou38 se Česká republika zařadila přijetím zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, jenž nabyl účinnosti k 01.01.2010. Od tohoto data je 

stalking postihován v rámci samostatné skutkové podstaty trestného činu 

nebezpečné pronásledování upravené v § 354 TrZ. Původní návrh tohoto 

zákona se samostatnou skutkovou podstatou kriminalizující stalking vůbec 

nepočítal39, přidána byla až pozměňovacím návrhem40 vypracovaným na 

základě doporučení ústavně právního výboru41. Po vytvoření zvláštní 

skutkové podstaty postihující stalking v té době již delší dobu volala 

odborná veřejnost z řad kriminologů, psychologů a psychiatrů42, iniciativu 

v tomto směru vyvíjel i Bílý kruh bezpečí43. Jako argument pro zavedení 

trestněprávního postihu stalkingu byly uváděny mj. i situace vznikající 

v důsledku domácího násilí. Obětem domácího násilí totiž tehdejší právní 

řád trestněprávní ochranu poskytoval, pokud však týraná osoba od 

pachatele odešla a ten ji poté pronásledoval, oběť už žádné trestněprávní 

                                                           
37 KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking : nebezpečné pronásledování. Olomouc : NET 
UNIVERSITY, 2010, s. 8. 
38 První evropskou zemí kriminalizující stalking bylo Spojené Království, poté následovaly další 
státy jako Belgie, Německo, Rakousko, Itálie či Slovensko, srov. Van der AA, Suzan; 
RÖMKENS, Renée. The state of the art in stalking legislation : Reflections on European 
developments. European Criminal Law Review. 2013, vol. 3, issue 2, s. 236. 
39 Sněmovní tisk č. 410/0. 
40 Sněmovní tisk č. 410/3. 
41 Sněmovní tisk č. 410/2. 
42 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. aktualiz. 
vyd. Praha : Leges, 2014, s. 497. 
43 Srov. Pronásledování – návrh nové právní úpravy : Iniciativa Bílého kruhu bezpečí k posílení 
ochrany poškozených. Zpravodaj BKB. 2004, č. 1, s. 3-6. 
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prostředky ochrany neměla a její postavení se tak paradoxně zhoršilo.44 

Tuto nerovnováhu v prostředcích ochrany navíc zesilovaly i poznatky 

psychologů, ze kterých vyplývalo, že odchodem od násilníka se míra 

ohrožení pronásledované osoby paradoxně nezmenší, ale že její odchod 

naopak může u násilníka vyvolat výbuch agrese.45  

                                                           
44 KORBEL, František; ŠÁMAL, Pavel. Změny trestního zákoníku a návrh postihu „stalkingu“. 
Státní zastupitelství. 2008, roč. VI., č. 07-08, s. 16. 
45 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Avizované zločiny, pronásledování a domácí násilí. Zpravodaj BKB. 
2007, č. 4, s. 5. 
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4. Právní aspekty trestného činu nebezpečného 

pronásledování 

Od počátku roku 2010 je tedy v České republice možné některá 

jednání spadající pod stalking postihnout jako trestný čin. Slušelo by se 

tedy na tomto místě uvést, co se vlastně trestným činem rozumí. § 13 odst. 

1 TrZ jej definuje jako „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za 

trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“. Aby tedy 

jednání osoby mohlo být trestným činem a bylo jej tak také možné 

postihnout, musí splňovat několik podmínek. Jednak musí jít o jednání 

protiprávní, dále musí být toto jednání v trestním zákoně označeno jako 

trestné a nakonec musí toto jednání naplňovat znaky uvedené v trestním 

zákoně. Dle § 111 TrZ se navíc trestným činem rozumí i příprava 

k trestnému činu, pokus trestného činu a účastenství na trestném činu ve 

všech jeho formách, tedy ve formě organizátorství, návodu i pomoci. Pro 

úplnost ještě zmíním, že pokud se trestného činu dopustí mladistvý, ponese 

podle § 6 odst. 1 ZSVM označení provinění46, jelikož jde ale pouze o jiné 

označení trestného činu, musí i provinění naplňovat všechny tři výše 

uvedené podmínky. Všechny trestné činy jsou pak taxativně vyjmenovány 

ve zvláštní části trestního zákoníku, přičemž každý z těchto trestných činů 

je možné zařadit do jedné ze dvou kategorií, na které trestní zákoník trestné 

činy rozděluje. Teorií je toto dělení označováno jako bipartice trestných 

                                                           
46 Ačkoliv se tedy trestný čin spáchaný mladistvým nazývá proviněním, budu je dále v textu pro 
přehlednost označovat jako trestné činy. 
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činů47 a tvoří ji kategorie přečinů a kategorie zločinů. Pozitivní vymezení 

přečinů je obsaženo v § 14 odst. 2 TrZ, který je definuje jako „všechny 

nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let“. 

Naproti tomu zločiny jsou v § 14 odst. 3 TrZ vymezeny negativně jako 

„všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny“. 

Trestný čin nebezpečného pronásledování spadá jak v případě základní, tak 

i v případě kvalifikované skutkové podstaty vždy do kategorie přečinů, 

neboť jde sice, jak uvádím níže, o úmyslný trestný čin, ale horní hranice 

sazby trestu odnětí svobody ani v jednom případě nepřesahuje hranici pěti 

let, požadovanou pro zařazení do skupiny zločinů. 

4.1. Protiprávnost a trestnost trestného činu 

Protiprávnost jednání je sice jednou z podmínek, jež musí být 

splněna, aby bylo možné toto jednání jako trestný čin postihnout, ve 

skutkové podstatě trestného činu však nemusí být vždy výslovně vyjádřena. 

Jelínek ji vymezuje jako „rozpor s právní normou v rámci právního 

řádu“.48 Protiprávnost jednání se tedy dovozuje z právního řádu jako celku 

a nelze ji chápat zúženě jako rozpor s některou z norem pouze trestního 

práva, neboť většinou je zapříčiněna právě porušením jiného než 

trestněprávního ustanovení. Je však třeba uvést, že ne u všech protiprávních 

jednání je jejich důsledkem trestní odpovědnost. Ta je v souladu se zásadou 

                                                           
47 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 144. 
48

 Ibid., s. 131. 
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subsidiarity trestní represe vyjádřené § 12 odst. 2 TrZ vyhrazena pouze pro 

ty nejzávažnější společensky škodlivé činy, u kterých není dostačující 

uplatnění odpovědnosti podle jiných právních předpisů. Trestní právo tak 

představuje jakýsi prostředek poslední instance, nástroj „ultima ratio“ a 

protiprávní jednání tedy může být přestupkem či jiným správním deliktem, 

disciplinárním nebo pořádkovým deliktem či může být postiženo pouze 

v rámci občanského práva, ale nemusí jít vždy nutně o trestný čin.49 Trestné 

činy se od ostatních protiprávních činů liší právě tím, že jsou jako trestné 

označeny trestním zákonem.50 V této souvislosti je třeba zmínit, že v 

souladu s § 110 TrZ se trestním zákonem rozumí jak samotný trestní 

zákoník, tak i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

4.2. Formální znaky trestného činu a skutková podstata 

trestného činu 

Co se splnění podmínky naplnění znaků uvedených v trestním 

zákoně týče, trestně právní teorie je označuje jako formální znaky trestného 

činu51. Ty jsou tvořeny jednak skupinou obecných znaků trestného činu, 

kam řadíme stanovený věk, příčetnost a u mladistvých navíc i rozumovou a 

mravní vyspělost, a jednak skupinou typových znaků trestného činu52. Ty 

                                                           
49 Ibid. 
50 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 142. 
51 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 132. 
52 Ibid., s. 138-139. 
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jsou, na rozdíl od znaků obecných, shodných pro všechny trestné činy, u 

jednotlivých trestných činů odlišné a odlišují je tak od sebe navzájem. 

Právě soubor typových znaků určitého trestného činu vytváří jeho 

skutkovou podstatu. Trestněprávní nauka ji vymezuje jako „právní formu 

vyjadřující typové znaky trestného činu uvedené v trestním zákoně“ a jde 

vlastně o souhrn objektivních a subjektivních znaků, jež určují jednotlivé 

druhy trestných činů a odlišují je od sebe navzájem.53 Lze tedy říci, že 

skutková podstata trestného činu je tvořena množinou znaků, přičemž 

každá má svůj objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku. 

Jelikož jsou tyto znaky součástí úplně každé skutkové podstaty, označují se 

jako obligatorní znaky skutkové podstaty trestného činu. Kromě nich ale 

skutkové podstaty některých trestných činů spoluvytváří i jiné znaky. Ty se 

označují jako fakultativní a nemusí být přítomny ve skutkových podstatách 

všech trestných činů, pokud ale jejich součástí jsou, musí být vždy, stejně 

jako znaky obligatorní, naplněny. Pokud by některý ze znaků skutkové 

podstaty trestného činu naplněn nebyl, nebyla by naplněna ani skutková 

podstata trestného činu a o trestný čin by tak vůbec nešlo.54 Podle toho, jak 

závažný je ten který čin ve skutkové podstatě vyjádřený, se pak rozlišují 

skutkové podstaty základní, kvalifikované a privilegované, kdy základní 

skutkové podstaty pokrývají znaky běžného typu daného trestného činu, 

zatímco kvalifikované či privilegované skutkové podstaty charakterizují 

trestné činy větší nebo menší typové závažnosti.55 V případě trestného činu 

nebezpečného pronásledování zákonodárce v § 354 TrZ upravil pouze 

                                                           
53 Ibid., s. 162. 
54 Ibid., s. 165. 
55 Ibid., s. 166-167. 
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základní a kvalifikovanou podstatu, privilegovanou skutkovou podstatu 

tento trestný čin nemá. Základní skutková podstata tohoto trestného činu je 

obsažena v prvním odstavci tohoto ustanovení56, kvalifikovaná pak 

v odstavci druhém57. 

4.2.1. Objekt trestného činu 

Objekt trestného činu je jedním z obligatorních znaků skutkové 

podstaty trestného činu a rozumí se jím společenské vztahy, zájmy a 

hodnoty chráněné trestním zákonem, přičemž se může jednat i o jejich 

soubor. Dle stupně jeho obecnosti se potom rozlišuje mezi objektem 

obecným neboli rodovým, druhovým neboli skupinovým a objektem 

individuálním.58 Obecným objektem trestného činu jsou všechny vztahy, 

zájmy a hodnoty chráněné ve všech jednotlivých skutkových podstatách 

obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku. Jde tedy o souhrn všech 

vztahů, zájmů a hodnot chráněných trestním zákoníkem jako celkem. 

Jednotlivé skupiny těchto navzájem příbuzných chráněných vztahů, zájmů 
                                                           

56 Ustanovení § 354 odst.1 TrZ zní „Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že 
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, 
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, 
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak 
kontaktuje, 
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo 
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, 
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život 
a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem 
činnosti.“. 
57

 Ustanovení § 354 odst. 2 TrZ zní „Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, 
b) se zbraní, nebo 
c) nejméně se dvěma osobami.“. 
58 Ibid., s. 170 a 172. 
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nebo hodnot pak vytváří objekty druhové, které si lze představit také jako 

určitý rys společný skupině individuálních objektů.59 Trestné činy se 

stejným druhovým objektem obvykle bývají zařazeny do jedné hlavy či 

dílu zvláštní části trestního zákoníku, takže v každém z nich jsou 

sdružovány ty trestné činy, jež chrání podobné individuální zájmy. 

Jednotlivé zájmy, k jejichž ochraně je to které ustanovení zvláštní části 

trestního zákoníku určeno, se pak označují jako objekt individuální. Právě 

individuální objekt trestného činu vytváří spolu s ostatními typovými znaky 

trestného činu jeho skutkovou podstatu.60 

V odpovědi na otázku, k ochraně kterého konkrétního zájmu je 

vlastně § 354 TrZ určen, je odborná veřejnost nejednotná. Např. Visinger61, 

Válková62 či Vantuch63 zastávají názor, že individuálním objektem 

trestného činu nebezpečného pronásledování je ochrana tělesné a dušení 

integrity, osobní svobody a soukromí každého jedince. Jsou ale i tací64, 

kteří tvrdí, že jím je ochrana nerušeného mezilidského soužití, 

nenarušovaná obtěžováním a znepříjemňováním života oběti nad únosnou 

míru. Domnívám se, že podstatu stalkingu a ochrany před ním sice 

vystihují oba názory, osobně je mi ale bližší názor první skupiny, který 

shledávám přiléhavějším. Stalking totiž není pouhým znepříjemňováním 

                                                           
59 Ibid., s. 172. 
60 Ibid., s. 175. 
61 VISINGER, Radek. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. 
Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 11, s. 334. 
62 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3293. 
63 VANTUCH, Pavel. Trestní zákoník s komentářem. Olomouc : ANAG, 2011, s. 1232. 
64 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 866; ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. 
Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 901. 
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života oběti či jejím obtěžováním, nýbrž jde o poměrně závažné zásahy do 

její svobody a soukromí, mající vliv na její psychiku a nezřídka i na její 

fyzickou schránku. 

Pokud pojednáváme o individuálním objektu tohoto trestného činu, 

nelze se současně nezmínit i o jeho objektu druhovém. Jak už zmiňuji výše, 

podle společných druhových objektů jsou trestné činy rozřazeny do hlav či 

dílů zvláštní části trestního zákoníku. Trestný čin nebezpečného 

pronásledování zákonodárce zařadil do hlavy X., upravující trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných, v jejím rámci pak do dílu pátého, jenž 

upravuje trestné činy narušující soužití lidí. Řada odborníků se však nad 

takovýmto systematickým zařazením tohoto trestného činu pozastavuje65, 

neboť dle doktríny je skupinovým objektem pátého dílu X. hlavy ochrana 

veřejného pořádku proti jednání, které hrubě narušuje soužití lidí, a 

především pak ochrana skupin obyvatel či jednotlivce před násilnými útoky 

a vyhrožováním z rasistických či jiných xenofobních pohnutek a před 

vyvoláváním takových nálad v obyvatelstvu66. V této souvislosti uvádí, že 

by bylo vhodnější trestný čin nebezpečného pronásledování zařadit mezi 

trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního 

tajemství, tedy mezi trestné činy upravené v hlavě II. dílu druhém trestního 

zákoníku, jejichž druhovým objektem je svoboda a práva na ochranu 

                                                           
65 VISINGER, Radek. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. 
Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 11, s. 334; VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu 
podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, roč. 
8, č. 9, s. 261; ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2012, s. 3293. 
66 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 826. 
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osobnosti, soukromí a listovního tajemství67. Osobně se také domnívám, že 

takové zařazení by bylo daleko vhodnější, neboť trestný čin nebezpečného 

pronásledování dle § 354 TrZ (a obdobně i trestný čin nebezpečného 

vyhrožování dle § 353 TrZ, jenž bývá v této souvislosti také zmiňován68) 

chrání přímo jednotlivce, zatímco ostatní trestné činy zařazené do hlavy X., 

dílu pátého jsou téměř bez výjimky zaměřené na ochranu určitých skupin 

obyvatelstva, eventuálně jednotlivce jako příslušníka této skupiny. Naproti 

tomu trestné činy druhého dílu hlavy II. jsou naopak zaměřeny na ochranu 

jednotlivce a jeho zájmů. Navíc z vymezení druhového objektu trestných 

činů zařazených do pátého dílu X. hlavy trestního zákoníku vyplývá, že jde 

především o ochranu před útoky z důvodů rasistických či jinak 

xenofobních, což s podstatou trestného činu nebezpečného pronásledování 

nekoresponduje. To vše vede spíše k domněnce, že druhový objekt 

trestných činů obsažených v druhém dílu II. hlavy trestního zákoníku více 

odpovídá jak individuálnímu objektu, tak i povaze trestného činu 

nebezpečného pronásledování. 

4.2.2. Objektivní stránka trestného činu 

Objektivní stránka trestného činu, charakterizovaná způsobem 

spáchání trestného činu a jeho následky, je dalším z obligatorních znaků 

skutkové podstaty trestného činu. Každou objektivní stránku trestného činu 

vždy tvoří její obligatorní znaky, kterými jsou jednání, následek a příčinný 

                                                           
67 Ibid., s. 576. 
68 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3293. 



26 
 

vztah mezi jednáním a následkem, u některých trestných činů k nim navíc 

přistupují i znaky fakultativní, jimiž mohou být místo a čas jednání, účinek 

jednání, hmotný předmět útoku, prostředek ke spáchání trestného činu 

apod. 69 Trestný čin nebezpečného pronásledování patří mezi ty trestné 

činy, jejichž objektivní stránka je kromě znaků obligatorních tvořena i 

znaky fakultativními. Například požadavek spáchání prostřednictvím 

prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak obsažený 

v odst. 1 písm. c) § 354 TrZ stejně tak jako požadavek spáchání se zbraní 

obsažený v odst. 2 písm. b) tohoto ustanovení je vyjádřením fakultativního 

znaku prostředku ke spáchání trestného činu. Jednání jako „projev vůle ve 

vnějším světě“70 spojuje vnitřní složku představovanou vůlí se složkou 

vnější reprezentovanou projevem vůle. Při absenci některé z těchto jeho 

složek o jednání ve smyslu trestního práva nelze vůbec uvažovat. Jednání 

může spočívat v konání i opomenutí, a podle toho, kterým z těchto 

„způsobů“ je možné trestný čin spáchat, se rozlišují trestné činy komisivní, 

jež je možné spáchat pouze konáním, a trestné činy omisivní, kdy pravých 

omisivních deliktů se lze dopustit pouze nekonáním a nepravých 

omisivních deliktů jak konáním, tak i opomenutím.71 Trestný čin 

nebezpečného pronásledování spadá do skupiny deliktů komisivních, neboť 

z dikce § 354 TrZ, v němž jsou uvedeny všechny formy jednání, kterými 

lze tento trestný čin spáchat, vyplývá, že se ho lze dopustit pouze aktivním 

jednáním, nikoliv opomenutím. 

                                                           
69 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 179. 
70 Ibid., s. 180. 
71 Ibid., s. 180-181. 
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Objektivní stránkou trestného činu nebezpečného pronásledování je 

dlouhodobé pronásledování jiné osoby způsoby taxativně vyjmenovanými 

v zákoně do té míry, že je v pronásledované osobě způsobilé vzbudit 

důvodnou obavu  o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí 

blízkých. Nejvyšší soud k tomu uvádí, že styčným bodem takových aktivit 

pronásledovatele je záměr obtěžovat jiného tak intenzivně, že to již 

ohrožuje jeho psychickou a v některých případech i fyzickou integritu.72 

Stanovit hranici určující, které chování pronásledovatele lze ještě vnímat 

jako relativně normální reakci např. na ukončený partnerský vztah, a kdy je 

naopak třeba na jeho chování již začít pohlížet jako na patologické a pro 

společnost, potažmo pronásledovanou osobu, nebezpečné, přitom není 

vůbec snadné. K překročení této hranice často dochází nenápadně, neboť 

pronásledování většinou nabírá na intenzitě postupně. Válková se domnívá, 

že k jejímu překročení dochází např. v situaci, kdy pronásledovatel vůči 

oběti užije násilí nebo je-li zřejmá bezvýslednost pronásledovatelova úsilí 

získat náklonnost oběti, čehož ale on nedbá a v jejím pronásledování 

pokračuje i nadále.73 Možnosti odlišení patologického chování od chování 

ještě akceptovatelného jsou navíc limitovány i jevovou pestrostí stalkingu, 

kdy pronásledovatel může využívat jak prostředků za normálních okolností 

legálních, např. bombardovat oběť dopisy či SMS zprávami, aranžovat s ní 

„náhodná“ setkání apod., tak prostředků, jež jsou zákonem zakázány už 

samy o sobě, např. může oběti vyhrožovat újmou na zdraví apod. 

Nahlíženy izolovaně by se tedy aktivity pronásledovatele často mohly jevit 

                                                           
72 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 08.09.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011. 
73 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3294. 
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jako neškodné a beztrestné, považuju však za důležité zdůraznit, že je nutné 

na ně pohlížet v celkovém souhrnu, neboť „právě v opakování a 

dlouhodobosti spočívá závažnost tohoto jednání“74. 

4.2.2.1. Dlouhodobost pronásledování 

Má-li být pronásledování určité osoby trestným činem, je třeba, aby 

šlo o pronásledování dlouhodobé. Co přesně tím zákonodárce myslel, 

trestní zákoník v žádném ze svých ustanovení blíže nevysvětluje. Absence 

výkladového ustanovení je také nejspíše důvodem, proč výklad tohoto 

pojmu činí v soudní praxi problémy75. Komentářová literatura uvádí, že 

dlouhodobost je třeba chápat jako „přinejmenším několik vynucených 

kontaktů nebo pokusů o ně“, přičemž zpravidla půjde o „soustavně, 

vytrvale, tvrdošíjně a systematicky prováděná jednání vybočující z běžných 

norem chování“.76 V této souvislosti je ale potřeba vzít do úvahy také fakt, 

že stalking má především zpočátku podobu relativně neškodných jednání, 

která až s postupem času nabývají na závažnosti, při hodnocení 

dlouhodobosti stalkingu je tedy třeba nezapomínat ani na tyto jeho málo 

nápadné počáteční fáze. Komentář dále uvádí, že při posuzování splnění 

podmínky dlouhodobosti pronásledování je třeba přihlížet jednak 

k frekvenci útoků, a pak také k jejich různorodosti. Čím je totiž frekvence 

útoků vyšší a škála prostředků použitých k pronásledování širší, tím kratší 

                                                           
74 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2769. 
75 HORÁKOVÁ, Monika. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue. 2012, roč. 11, č. 
10, s. 222. 
76

 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3295. 
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doba pronásledování dostačuje pro to, aby takové jednání mohlo být 

kvalifikováno jako trestný čin.77 Tento názor ostatně potvrdil i Nejvyšší 

soud ve své rozhodovací praxi.78 Jako trestný čin nebezpečného 

pronásledování pak není možné kvalifikovat takové projevy osoby, kdy její 

chování je sice nežádoucí a splňuje i ostatní předpoklady pro to, aby mohlo 

být shledáno trestným činem dle § 354 TrZ, ale je pouze ojedinělé a 

nenaplňuje tak požadavek dlouhodobosti.79 To však neznamená, že 

možnost trestního postihu takového jednání by byla vyloučena úplně, neboť 

tyto jednorázové projevy je možné postihnout jako jiný trestný čin, budou-

li naplněny jeho znaky uvedené v zákoně.80 

Jako přesnější vodítko pro vymezení dlouhodobosti pronásledování 

by mohlo posloužit klinické vymezení stalkingu, které jej definuje jako 

„opakované, trvající nechtěné navazování kontaktů s obětí za použití násilí 

nebo jiných srovnatelných praktik…, přičemž se zde opakováním rozumí 

více než 10 pokusů o kontakt, trvajícím obdobím pak minimálně doba 4 

týdnů“81. I přesto, že § 354 TrZ vymezuje stalking poněkud odlišně – 

nepožaduje, aby pronásledovatel k navození kontaktů s poškozeným užil 

násilí či jiných srovnatelných praktik, nýbrž postačuje již to, že 

pronásledovatel oběť neustále obtěžuje svou všudypřítomnou blízkostí, ať 

už osobní či zprostředkovanou – se domnívám, že lze toto klinické 

vymezení stalkingu jako rámcové vodítko pro vymezení dlouhodobosti 

                                                           
77 Ibid. 
78 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 08.09.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011. 
79 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.05.2012, sp. zn. 11 Tdo 1672/2011. 
80 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2769. 
81 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3295. 
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pronásledování využít. Obdobným způsobem, tedy kombinací doby trvání 

pronásledování a počtu během ní realizovaných útoků, navíc tento pojem 

vymezil, a právě za účelem předcházení komplikací při jeho výkladu, i 

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ve svém stanovisku. Dle 

něj je pro naplnění podmínky dlouhodobosti pronásledování dostačující, 

pokud dojde k 8 – 10 útokům v průběhu 4 – 6 týdnů. Obdobně jako 

Nejvyšší soud82 však také zdůrazňuje, že čím „nebezpečnější je chování 

pachatele, tím kratší doba splňuje podmínku dlouhodobosti“.83 Ze všeho 

výše uvedené také vyplývá, že podmínku dlouhodobosti nemusí splňovat 

každá jednotlivá forma pronásledování, kterou pachatel zvolí, ale je třeba ji 

vztáhnout k jednání pachatele jako celku.84 To je totiž jediný způsob, 

kterým lze vystihnout povahu a závažnost trestného činu nebezpečného 

pronásledování. Kdyby totiž bylo třeba posuzovat dlouhodobost izolovaně 

u každé jednotlivé formy pronásledování, nebylo by tak možné postihovat 

ty případy, ve kterých pachatel prostředky pronásledování střídá.  

Ačkoliv tedy v trestním zákoníku vymezení dlouhodobosti 

pronásledování chybí a i vymezení obsažené v komentářové literatuře a 

rozhodovací praxi Nejvyššího soudu je poněkud neurčité a vždy závislé na 

okolnostech případu, jako základní orientační vodítko pro posouzení, zda 

by podmínka dlouhodobosti pronásledování vůbec mohla být splněna, je 

dostačující výklad podávaný výše zmíněným stanoviskem Odboru 

bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Při jeho aplikaci je však třeba mít 

                                                           
82 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 08.09.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011. 
83 Stanovisko odboru bezpečnostní politiky k některým problémům spojeným s výkladem 
skutkové podstaty nebezpečné pronásledování ze dne 02.03.2010, č. j. MV-22662-2/OBP-2010. 
84 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 08.09.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011. 
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vždy na paměti, že každý případ pronásledování je nutné hodnotit 

individuálně, a to s přihlédnutím k frekvenci, různorodosti a závažnosti 

jednotlivých útoků. Je totiž zcela jistě rozdíl mezi pronásledováním, při 

kterém pronásledovatel kontaktuje oběť pouze telefonicky a jen několikrát 

do měsíce, a pronásledováním, při němž pachatel poškozeného bombarduje 

několika desítkami telefonátů a SMS zpráv denně, čeká ho před domem i 

pracovištěm a vyhrožuje mu. V prvním případě půjde o poměrně málo 

závažné jednání, i když bude trvat několik měsíců, naopak v druhém 

případě je závažnost pachatelova jednání vysoká i po pouhých několika 

týdnech. Osobně se tedy domnívám, že vzhledem k velké rozmanitosti 

jednotlivých případů pronásledování, které se liší jak v počtu útoků či 

jejich intenzitě, tak i v prostředcích, jež pronásledovatelé k útokům volí, 

bylo rozhodnutí nevymezit v trestním zákoníku dlouhodobost 

pronásledování pevně stanoveným údajem rozumné. Právě současný 

výklad obsažený v judikatuře, literatuře či stanovisku výše totiž umožňuje 

orgánům činným v trestním řízení pružně reagovat na všechny výše 

uvedené okolnosti ovlivňující závažnost pronásledování. Domnívám se 

však, že předpokladem funkčnosti současného systému je dobrá 

obeznámenost orgánů činných v trestním řízení s problematikou stalkingu, 

v čemž však mají v současné době ještě rezervy. Případné zakotvení 

současného výkladu přímo do trestního zákoníku by sice bylo řešením 

stejně vhodným, případné nejasnosti v rozhodovací praxi soudů by však 

přesto neřešilo. 

Kromě problémů plynoucích z nekvantitativního vymezení 

dlouhodobosti pronásledování se v soudní praxi objevují i další problémy s 
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dlouhodobostí pronásledování související. Orgánům činným v trestním 

řízení totiž v konkrétních případech činí značné problémy prokázat, že 

pachatelovo jednání je vlastně pronásledování a nejedná se např. o setkání 

náhodná nebo odůvodněná docházkou do stejné školy.85 Soudy tak budou 

muset velmi pečlivě hodnotit, zda jde ještě o kontakty ze strany 

pronásledovatele odůvodnitelné běžnou potřebou nebo jde již pouze o jeho 

svévoli. 

4.2.2.2. Způsobilost vzbudit důvodnou obavu (o život nebo zdraví 

oběti nebo o život a zdraví osob jí blízkých) 

Ani pojmu způsobilosti vzbudit v pronásledované osobě důvodnou 

obavu o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých se 

v soudní praxi nevyhnuly problémy s výkladem. Nejde přitom o novinku, 

s pojmem vzbuzení důvodné obavy operoval už zákon č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, v žádném ze svých ustanovení jej však nedefinoval. Šámal 

důvodnou obavu vykládá jako „vyšší stupeň tísnivého pocitu ze zla, kterým 

je vyhrožováno“. Není přitom nutné, aby v oběti takový pocit skutečně 

vznikl, postačí, že jednání je objektivně způsobilé ho vyvolat. Při 

posuzování způsobilost určitého jednání vzbudit důvodnou obavu je pak 

opět nutné přistupovat ke každému případu individuálně, tedy s 

přihlédnutím „ke všem konkrétním okolnostem případu, zejména k povaze 

vyhrůžky, k fyzickým a charakterovým vlastnostem pachatele ve srovnání s 

fyzickými a povahovými vlastnostmi poškozeného, k jejich vzájemnému 

                                                           
85 HORÁKOVÁ, Monika. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue. 2012, roč. 11, č. 
10, s. 222. 
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vztahu aj“.86 Například u těhotné ženy vyvolá obsahově stejná výhružka 

pocit nebezpečí mnohem snáze než u ženy, která gravidní není. Obecně 

vzato lze důvodnost obavy usuzovat např. z okolnosti, že pachatel 

vyhrožuje starší osamělé ženě nebo dítěti, obava je důvodná i v případě, 

kdy pachatel doprovází své výhružky chováním, které ilustruje jeho 

odhodlání je naplnit, nebo kdy vyhrožuje se střelnou zbraní v ruce.87 To, 

zda pachatel má opravdu v úmyslu své hrozby uskutečnit, na důvodnost 

obavy vliv nemá a rozhodné je pouze to, zda poškozený má z takové 

výhružky strach či nikoliv.88 Obavou o zdraví pak zákonodárce neměl na 

mysli pouze obavu o zdraví fyzické, ale i obavu ze vzniku psychických 

poruch, ke kterým v důsledku pronásledování také dochází.89 Není tedy 

třeba, aby se poškozený obával, že mu pachatel fyzicky ublíží, ale pro 

naplnění podmínky způsobilosti vzbudit důvodnou obavu je dostačující, 

pokud se obává „pouze“ o svůj psychický stav, popř. psychický stav osob 

jemu blízkých, tedy např. má pocit, že psychický tlak, který mu neustále 

pronásledování působí, už dál nevydrží a psychicky se zhroutí. 

                                                           
86 ŠÁMAL, Pavel; PÚRY, František; RIZMAN, Stanislav. Trestní zákon : Komentář II. díl (§ 
91 až § 301). 6., doplň. a přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 1187. 
87 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3298-3299; BEDNÁŘ, Miroslav. Stalking – nebezpečné pronásledování. Právní 
rozhledy. 2014, roč. 22, č. 20, s. 699. 
88 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.12.2012, sp. zn. 7 Tdo 1492/2012. 
89 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3298. 



34 
 

4.2.2.3. Formy pronásledování spadající pod skutkovou podstatu 

trestného činu nebezpečné pronásledování 

Jako trestný čin nebezpečného pronásledování není možné postihnout 

veškeré projevy pronásledovatele, ale pouze ta jeho jednání, jež 

vyjmenovává § 354 odst. 1 TrZ. Jedná se o: 

a) vyhrožovaní ublížením na zdraví nebo jinou újmou poškozenému nebo 

osobám jemu blízkým 

Výhružku trestní zákoník v žádném ze svých ustanovení nevymezuje, 

Růžička však uvádí, že se jedná o “slovní projev, který je pro svou 

závažnost objektivně způsobilý vyvolat u dotčené osoby obavu z její 

realizace, aniž by se vyžadovalo, aby výhrůžka skutečně vzbudila obavu u 

adresáta“90. Každá výhružka musí být bezprávná, to znamená, že jí je 

vynucováno něco, co jí být vynucováno nesmí, a musí být míněna vážně, 

nesmí tedy jít například o žert. Pachatel nemusí vyhrožovat poškozenému 

osobně tzv. z očí do očí, ale stačí, pokud zajistí, že výhružka se 

k adresátovi nějakým způsobem dostane, přitom může vyhrožovat jak 

újmou bezprostřední, tak jejím způsobením v budoucnu. Výhružky také 

nemusí směřovat přímo proti poškozenému, lze si totiž živě představit 

obavy, jež v poškozeném vzbudí vyhrožování některé z jemu blízkých 

osob. Dle § 125 TrZ je takovou osobou „příbuzný v pokolení přímém, 

osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner“, s tím že „jiné osoby v 

poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 

blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 

                                                           
90 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2769. 
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pociťovala jako újmu vlastní“. Pokud by pachatel vyhrožoval osobě 

poškozenému blízké přímo a nikoliv pouze prostřednictvím poškozeného, 

byla by i ona považována za poškozeného a v souladu s § 39 odst. 1, 2 TrZ 

by bylo třeba tuto skutečnost zohlednit při stanovení druhu a výměry trestu, 

neboť pronásledováním více osob se závažnost tohoto trestného činu 

zvyšuje.91 

Výhružkou podle § 354 odst. 1 písm. a) TrZ však je pouze 

vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou, pokud by pachatel 

poškozenému hrozil usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou 

újmou, dopustil by se svým jednáním jiného trestného činu, a to 

nebezpečného vyhrožování podle § 353 TrZ. Dle výkladového ustanovení 

§ 122 odst. 1 TrZ se ublížením na zdraví „rozumí takový stav záležející v 

poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních 

tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, 

obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření“. 

Vyhrožuje-li tedy pachatel poškozenému ublížením na zdraví, hrozí mu 

přivodit takovou poruchu zdraví či onemocnění, které vyžaduje ošetření 

lékařem. Není přitom rozhodné, zda k ošetření v konkrétním případě 

skutečně došlo, nýbrž zda obdobné případy lékařský zákrok obvykle 

vyžadují. Typicky jde např. o delší dobu trvající bolesti, poruchy nervové 

soustavy či zhoršení smyslů poškozeného. Pokud by bolesti poškozeného 

byly pouze krátkodobého rázu či by mu pachatel způsobil pouze drobné 

ranky, k ublížení na zdraví by nedošlo. V případě vážné poruchy zdraví či 

                                                           
91 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3296. 
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jiného vážného onemocnění, kdy by naopak šlo o těžké ublížení na zdraví 

dle § 122 odst. 2 TrZ. Znesnadnění obvyklého způsobu života poškozeného 

v důsledku poruchy zdraví či jiného onemocnění potom může spočívat 

v řadě aspektů, kromě pracovní neschopnosti např. i v omezení 

pohyblivosti, pociťování bolesti apod., a to po dobu nejméně sedmi dnů.92 

Má-li jít o vyhrožování jinou újmou než ublížením na zdraví, musí se 

jednat o újmu svým dosahem s ublížením na zdraví srovnatelnou. To je 

třeba vždy hodnotit s přihlédnutím k okolnostem daného případu a 

především k tomu, jak tuto újmu subjektivně pociťuje poškozený.93 Také 

při hodnocení výhružek samotných, tedy jejich způsobilosti vzbudit 

důvodnou obavu “vždy bude záležet na konkrétních okolnostech případu … 

zejména na tom, jaká byla povaha a nebezpečnost výhružek, jak se pachatel 

choval při výhružkách, jaké byly jeho fyzické, duševní i osobnostní 

charakteristiky, jak jimi byl zasažen poškozený a jeho širší okolí apod.“.94 

b) vyhledávání osobní blízkosti nebo sledování 

Ustanovení o vyhledávání osobní blízkosti nebo sledování je nutné 

vykládat v širokém smyslu slova, dle Nejvyššího soudu totiž jen tento 

široký výklad umožňuje naplnit záměr zákonodárce účinně chránit osoby 

před závažnými útoky do jejich soukromí. Judikatura Nejvyššího soudu 

sem pak řadí rozličné formy slídění, obtěžování, dotírání, „doprovázení“ či 

pozorování poškozeného.95 Pod toto ustanovení tedy budou v praxi spadat 

                                                           
92 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 1316-1317. 
93 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2770. 
94 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 08.09.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011. 
95 Ibid. 
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např. situace, kdy pachatel na poškozeného „číhá“ na místech, kde se 

poškozený často vyskytuje, aby na něj mohl „náhodou“ narazit, kdy 

poškozeného i přes jeho protesty „doprovází“ nebo kdy drží „hlídku“ před 

domem poškozeného. 

c) vytrvalé kontaktování prostřednictvím prostředků elektronických 

komunikací, písemně nebo jinak 

Co se vytrvalého kontaktování poškozeného týče, pachatel si může 

vybírat ze širokého spektra prostředků. Kromě tradičních forem 

komunikace, jako je zasílání dopisů, pohlednic, zanechávání vzkazů nebo 

uskutečňování nevyžádaných hovorů na mobilní telefon či pevnou linku, 

může jít i o zasílání nevyžádaných pozorností, např. bonboniér, nebo 

kontaktování poškozeného prostřednictvím třetí osoby, která se mu, často 

s dobrým úmyslem a nic zlého netuše, bude snažit předat vzkazy, 

informace nebo dárky. Spadá sem však i tzv. telefonní teror, při kterém „je 

oběť vystavena opakovaným anonymním telefonátům, často s obscénním 

a výhrůžným obsahem, přičemž je zpravidla vyrušována nejen v denní, ale 

i v noční době“ a také cyberstalking.96 Obsah zpráv, které pachatel 

poškozenému takto předává, přitom nemusí být vždy pouze urážející nebo 

zastrašující, ale může jít i o sdělení příjemná. Nezřídka totiž dochází 

k tomu, že zprvu příjemné zprávy, jejichž účelem bylo získat si 

poškozeného, se změní na zprávy zastrašující, nedosáhnou-li kýžené 

odezvy.97 Sýkora dospěl k závěru, že podmínka vytrvalosti těchto kontaktů, 

                                                           
96 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3297. 
97 KUCHTA, Josef et al. Kurs trestního práva : Trestní právo hmotné : Zvláštní část.  Praha : C. 
H. Beck, 2009, s. 489. 
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je stanovena nadbytečně, duplicitně, neboť je obsahově shodná 

s podmínkou dlouhodobosti pronásledování.98 Domnívám se však, že 

úmyslem zákonodárce skutečně bylo zvlášť vyjádřit požadavek 

dlouhodobějších kontaktů poškozeného ze strany pachatele a vyloučit tak 

z tohoto ustanovení jednorázové pokusy o kontakt. Podmínka 

dlouhodobosti pronásledování se totiž, jak uvádím výše, vztahuje 

k pronásledování jako celku, tedy k souhrnu všech forem, jež si pachatel 

k jeho realizaci zvolí, a ne ke každé jednotlivé formě zvlášť, z čehož má 

vytrvalé kontaktování poškozeného představovat výjimku. 

d) omezování v obvyklém způsobu života 

Podle Nejvyššího soudu omezování v obvyklém způsobu života 

„spočívá v takovém omezení dosavadního života poškozeného, ke kterému 

dojde proti jeho vůli nežádoucími zásahy pachatele do sféry jeho osobního, 

rodinného, ale i profesního života“, přičemž „může jít o omezení v rovině 

zájmové, kulturní, sportovní apod.“.99 Jde o situaci, kdy poškozený nemůže 

vykonávat aktivity, na které je zvyklý a které by nebýt pronásledování 

vykonával. Strach, jenž pronásledování v poškozeném probouzí, totiž 

nezřídka vede ke změnám jeho zaběhnutého denního programu. Poškozený 

je tak např. nucen omezit návštěvy svých blízkých, různých kulturních akcí 

či zájmových aktivit, nebo učinit změnu ve svých aktivitách pracovních či 

jich rovnou zanechat. Při hodnocení, zda jednání pachatele poškozeného v 

jeho obvyklém způsobu života omezuje, je určujícím hlediskem újma 

pociťovaná konkrétním poškozeným. Hodnotícím kritériem tedy není 

                                                           
98 SÝKORA, Michal. Trestní postih cyberstalkingu. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 
2012, č. 4, s. 98. 
99 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 08.09.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011. 
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nějaká konstrukce průměrného obvyklého způsobu života celé společnosti, 

ale to, co představuje obvyklý způsob života právě pro poškozeného. 

Odlišně tedy budou posuzovány případy pronásledování běžných osob a 

např. celebrit. U slavných osob lze totiž oprávněně předpokládat vyšší míru 

netečnosti vůči zásahům do jejich soukromí, stejný průběh pronásledování 

pro ně tedy bude představovat menší újmu a omezení jejich života než pro 

osoby, které takové pozornosti uvyknuty nejsou.100 

e) zneužití osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného 

kontaktu 

Pojem osobní údaj vymezuje zákon o ochraně osobních údajů, 

konkrétně v § 4 písm. a), který uvádí, že osobním údajem je „jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů“, přičemž 

„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“. Jde tedy o 

takový údaj, jehož prostřednictvím nebo prostřednictvím více takových 

údajů „lze přímo nebo nepřímo zjistit identitu jiného, aniž by přitom bylo 

nutné vynaložit nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních 

prostředků“.101 Nemusí přitom jít o osobní údaje citlivé, vymezené v § 4 

písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.102 K tomu, aby mohlo být jeho 

                                                           
100 VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen 
trestněprávních souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, roč. 8, č. 9, s. 261. 
101 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3298. 
102 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2771. 
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jednání kvalifikováno jako trestný čin nebezpečného pronásledování, musí 

pachatel takový osobní údaj zneužít k získání kontaktu s poškozeným. 

Nezáleží na tom, o jaký druh kontaktu pachateli půjde, může jít jak o 

osobní setkání s poškozeným, tak o zanechávání vzkazů nebo objednávání 

nevyžádaných služeb apod. Zákon všechny druhy kontaktu, které by 

přicházely v úvahu, nevypočítává, což lze hodnotit jako moudré rozhodnutí 

zákonodárce, neboť fantazie pachatele, který se snaží kontaktovat 

poškozeného stůj co stůj, je takřka neomezená.103 Na tom, zda se pachateli 

podaří zamýšlený kontakt uskutečnit, nezáleží, neboť „skutková podstata je 

v tomto případě naplněna již zneužitím osobních údajů k takovému 

účelu“.104 

4.2.3. Subjekt trestného činu 

Subjektem trestného činu je jeho pachatel. Tím je v obecném smyslu 

slova osoba, jež trestný čin spáchala, v užším slova smyslu jím ale smí být 

pouze osoba trestně odpovědná.105 Trestně odpovědnou může být od 

účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob jak fyzická, tak i 

právnická osoba, avšak v případě trestného činu nebezpečného 

pronásledování je tomu jinak. Jelikož § 7 ZTOPO trestní odpovědnost 

právnických osob za tento trestný čin vylučuje, mohou za něj být trestně 

odpovědné pouze osoby fyzické. Ty však mohou být shledány trestně 

                                                           
103 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3298. 
104 NOVOTNÝ, František et al. Trestní zákoník 2010. Praha : EUROUNION, 2010, s. 736. 
105 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 165-166, 200. 
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odpovědnými pouze, pokud naplňují několik podmínek. Jedná se o 

podmínky věku a příčetnosti, popřípadě i rozumové a mravní vyspělosti. 

Příčetností rozumí trestněprávní nauka „způsobilost být pachatelem 

trestného činu, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele“.106 

Trestní zákoník však s pojmem příčetnosti neoperuje a neobsahuje tak ani 

jeho definici, zabývá se pouze nepříčetností, jež trestní odpovědnost za 

spáchaný čin vylučuje, respektive důsledky příčetnosti zmenšené. 

Nepříčetnou, a tedy trestně neodpovědnou, je dle § 26 TrZ osoba v situaci, 

kdy pro duševní poruchu v době spáchání činu není schopna rozpoznat jeho 

protiprávnost nebo ovládat své jednání. Výskyt duševní poruchy, jíž je dle 

§ 123 TrZ nejen duševní porucha vyplývající z duševní nemoci, ale i 

„hluboká porucha vědomí, mentální retardace, těžká asociální porucha 

osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka“, v době 

spáchání trestného činu představuje tzv. biologické kritérium nepříčetnosti. 

Druhým, tzv. psychologickým či juristickým, kritériem nepříčetnosti je 

potom absence alespoň jedné z následujících schopností, a to buď 

schopnosti ovládací, tedy schopnosti ovládat své jednání, nebo schopnosti 

rozumové, představující schopnost rozpoznat protiprávnost svého činu. 

Nepříčetnou může být osoba shledána pouze, naplní-li obě kritéria 

současně, přičemž se vždy hodnotí její stav v době spáchání činu.107 S 

dosažením určitého věku spojil zákonodárce vznik trestní odpovědnosti v § 

25 TrZ. Věková hranice patnácti let byla zvolena proto, že v tomto věku už 

lze u osoby předpokládat biologickou i sociálně-psychickou zralost, díky 

                                                           
106 Ibid., s. 201-202, 206. 
107 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 370-371. 
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které je schopna rozpoznat protiprávnost svého jednání a ovládat jej.108 

S ohledem na analogické použití § 139 TrZ se však osoba stává trestně 

odpovědnou až dnem následujícím po dni jejích patnáctých narozenin, za 

činy spáchané před dovršením tohoto věku trestně odpovědná není.109 

Podmínka rozumové a mravní vyspělosti přistupuje k výše uvedeným 

podmínkám vzniku trestní odpovědnosti v případech, kdy se trestného činu 

dopustí mladistvý, jímž je dle § 2 odst. 1 písm. c) ZSVM ten, kdo v době 

spáchání trestného činu dovršil patnáctý a nepřekročil osmnáctý rok věku. 

Mladistvý pachatel tak musí podle § 5 odst. 1 ZSVM být dostatečně 

rozumově a mravně vyspělý, aby byl schopen rozpoznat protiprávnost 

svého činu nebo ovládnout své jednání. Nedostatky v rozumové a mravní 

vyspělosti přitom musí být zásadní, jde o ně v případech, kdy mladistvý 

nedosahuje takového stupně vývoje, jakého dosahuje většina jeho 

vrstevníků.110 Odborná literatura na tuto podmínku nahlíží různě, část 

odborníků111 v ní spatřuje jeden z důvodů nepříčetnosti, jiní112 ji chápou 

jako samostatnou podmínku trestní odpovědnosti stojící vedle podmínky 

příčetnosti a věku. Pachatelem trestného činu nebezpečného 

pronásledování tak může být pouze ta fyzická osoba, která v době spáchání 

tohoto trestného činu byla příčetná a starší 15 let, a v případě, že jde o 

mladistvého, musí navíc být i dostatečně rozumově a mravně vyspělá. 

                                                           
108 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 215-217. 
109 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 1424. 
110 ŠÁMAL, Pavel et al. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : Komentář. 3. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2011, s. 43. 
111 Ibid., s. 37. 
112 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 217-219. 
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V případě některých trestných činů označovaných jako zvláštní 

trestné činy navíc zákon vyžaduje, aby pachatel měl buď zvláštní postavení 

či způsobilost, trestněprávní teorie ho pak označuje jako subjekt speciální, 

nebo zvláštní vlastnosti, to ho pak teorie nazývá subjektem konkrétním. 

Většina trestných činů ale spadá do kategorie tzv. obecných trestných činů, 

jejichž pachatelem může být kdokoliv v době jejich spáchání trestně 

odpovědný.113 Právě sem patří i trestný čin nebezpečného pronásledování, 

neboť skutková podstata tohoto trestného činu na pachatele žádné zvláštní 

požadavky neklade. 

Případy, kdy by byl trestný čin nebezpečného pronásledování 

spáchán ve spolupachatelství dle § 23 TrZ, tedy úmyslným společným 

jednáním dvou či více osob, kdy každá z nich za něj odpovídá, jako by ho 

spáchala sama, sice vzhledem k podstatě stalkingu nejsou příliš časté, 

přesto k nim, jak dokládá soudní praxe114, dochází. Daleko častější jsou 

však případy, kdy pachatelé tohoto trestného činu využívají třetí osoby 

jednající v dobré víře k tomu, aby poškozenému např. vyřídily vzkaz či tzv. 

promluvily do duše. Nabízí se tedy otázka, jak účast takovýchto osob na 

tomto trestném činu posoudit. Domnívám se, že tyto osoby nebudou za 

trestný čin nebezpečného pronásledování trestně odpovědné, neboť 

nejednají zaviněně a jsou vlastně tzv. živými nástroji. 

                                                           
113 Ibid., s. 219. 
114 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.04.2013, sp. zn. 8 Tdo 308/2013. 
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4.2.4. Subjektivní stránka trestného činu 

Subjektivní stránka je posledním ze čtyř obligatorních znaků 

trestného činu. Jde o „soubor znaků, které charakterizují psychiku 

pachatele ve vztahu k trestnému činu“. Vždy se skládá ze zavinění, jakožto 

obligatorního znaku subjektivní stránky trestného činu, u některých 

trestných činů navíc i ze znaků fakultativních, jimiž mohou být pohnutka 

(motiv) a/nebo cíl (záměr).115 V subjektivní stránce trestného činu 

nebezpečného pronásledování však fakultativní znaky přítomny nejsou a 

tvoří ji tedy pouze zavinění. To literatura vymezuje jako „vnitřní 

(psychický) vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný 

čin“, ať tyto skutečnosti vytvořil sám pachatel nebo v době činu existují i 

bez jeho přičinění. Musí se vztahovat na všechny skutečnosti představující 

znaky skutkové podstaty trestného činu a tvoří ho dvě složky, složka 

vědění a složka volní. Složka vědění znamená, že pachatel jevy buď přímo 

vnímá, nebo si jevy, které v daný moment vnímat nemůže, ale vnímal je 

dřív anebo k nim došel myšlenkovým úsudkem, představuje. Složka volní 

pak znamená, že pachatel se pro určité jednání, jež představuje porušení či 

ohrožení chráněného zájmu, rozhodl nebo je s ním alespoň srozuměn a jde 

tedy o projev jeho vůle. Ne vždy je však zavinění tvořeno oběma složkami, 

proto také trestněprávní nauka rozlišuje v rámci tzv. bipartice zavinění dvě 

jeho formy, a to úmysl a nedbalost. Úmysl v sobě nese obě složky zavinění, 

tedy složku vědění i složku volní, a může mít dvě podoby. 116 Obě, úmysl 

přímý i úmysl nepřímý, jsou vymezeny § 15 odst. 1 TrZ, který o přímém 

                                                           
115 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 222. 
116 Ibid., s. 223-226. 



45 
 

úmyslu říká, že je dán „jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v 

trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem“, o 

nepřímý úmysl pak dle něj jde „jestliže pachatel věděl, že svým jednáním 

může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, 

byl s tím srozuměn“. Nedbalost naopak obsahuje pouze složku vědění.117 

Obě její formy, nedbalost vědomou i nevědomou, vymezuje § 16 odst. 1 

TrZ, podle kterého se o vědomou nedbalost jedná „jestliže pachatel věděl, 

že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že 

takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí“ a o nedbalost nevědomou jde 

v případě „jestliže pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové 

porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým 

osobním poměrům vědět měl a mohl“. 

S ohledem na fakt, že dle § 13 odst. 2 TrZ je k trestní odpovědnosti 

za trestný čin vždy třeba zavinění úmyslného, vyjma případů, kdy zákon 

výslovně stanoví, že dostačuje zavinění nedbalostní, se i k odpovědnosti za 

trestný čin nebezpečného pronásledování vyžaduje zavinění úmyslné, 

neboť jeho skutková podstata neuvádí, že by dostačovalo zavinění v 

podobě nedbalosti. Typicky půjde o úmysl přímý, úmysl nepřímý si lze 

představit jen u velmi malého počtu případů.118 Jiná situace však nastává 

v případě zvlášť přitěžujících okolností obsažených v kvalifikované 

skutkové podstatě tohoto trestného činu. K nim dostačuje zavinění ve 

formě nedbalosti, neboť podle § 17 písm. a) a b) TrZ se k nim přihlíží i 

                                                           
117 Ibid., s. 225. 
118 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2771. 
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pokud je pachatel zavinil z nedbalosti, s výjimkou těch případů, u kterých 

trestní zákon úmyslné zavinění výslovně požaduje. Výjimku představuje 

pouze spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování se zbraní 

podle § 354 odst. 2 písm. b) TrZ, kde se k i k této zvlášť přitěžující 

okolnosti vyžaduje zavinění úmyslné.119 Jelikož se však podle literatury120 

za úmyslné trestné činy ve smyslu trestního zákoníku považují i ty trestné 

činy, u kterých se úmyslné zavinění vyžaduje jen v základní skutkové 

podstatě, zatímco k okolnostem zvlášť přitěžujícím postačuje i zavinění 

nedbalostní, lze říci, že trestný čin nebezpečného pronásledování je 

úmyslným trestným činem. 

4.3. Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu 

nebezpečného pronásledování 

Zatímco první odstavec § 354 TrZ obsahuje základní skutkovou 

podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, v odstavci druhém 

je vyjádřena jeho skutková podstata kvalifikovaná. Tvoří ji znaky základní 

skutkové podstaty, ke kterým se navíc připojují další znaky vyjadřující 

vyšší stupeň škodlivosti takového činu pro společnost. Kvalifikovaná 

skutková podstata je tedy jakousi modifikací skutkové podstaty základní.121 

V případě nebezpečného pronásledování představují znaky, jež vyjadřují 

                                                           
119 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 1754, 3300. 
120 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 246. 
121 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 166-167. 
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vyšší společenskou škodlivost tohoto trestného činu, následující 

skutečnosti: 

a) spáchání vůči dítěti nebo těhotné ženě 

Dítětem se dle § 126 TrZ „rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud 

trestní zákon nestanoví jinak“. Vzhledem k analogickému použití § 139 

TrZ trvá ochrana poskytovaná tímto ustanovením osobám mladším 

osmnácti let pouze do dne, který předchází jejich osmnáctým narozeninám. 

V den osmnáctých narozenin již tedy osoba dítětem není.122 Koho je třeba 

považovat za těhotnou ženu, však trestní zákoník v žádném ze svých 

ustanovení blíže nestanoví. Podle trestněprávní teorie jde ale o ženu 

v období od nidace, což je okamžik uhnízdění vajíčka v děložní sliznici, do 

začátku porodu nebo do potratu, který těhotenství ukončí.123 Z hlediska 

subjektivní stránky se u obou těchto zvlášť přitěžujících okolností 

nevyžaduje zavinění úmyslné, nýbrž postačuje nedbalost. Válková124 navíc 

upozorňuje, že je-li pronásledovanou osobou těhotná žena nebo dítě, může 

být z důvodu jejich vyšší zranitelnosti objektivní stránka trestného činu 

nebezpečného pronásledování naplněna výrazně snadněji než je tomu u 

zbytku populace, což potvrzuje i dosavadní judikatura Nejvyššího soudu125. 

                                                           
122 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 1424. 
123 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2771. 
124 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3300. 
125 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 06.11.2013, sp. zn. 3 Tdo 1169/2013. 
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b) spáchání se zbraní 

Podle § 118 TrZ 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“. 

Za takové užití zbraně se považuje nejen situace, kdy pachatel zbraní na 

poškozeného přímo zaútočí, ale i situace, kdy poškozenému použitím 

zbraně pouze hrozí nebo kdy zbraň při páchání trestného vůbec nepoužije, 

ale má ji k tomuto účelu u sebe. Naproti tomu v situaci, kdy pachatel při 

spáchání trestného činu sice zbraň u sebe měl, ale nezamýšlel ji použít, či 

v situaci, kdy pachatel zbraň sice užil, ale pouze vůči věcem, o spáchání 

trestného činu se zbraní nejde.126 § 118 TrZ říká, že zbraní je „pokud z 

jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, 

čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším“. Zbraní je tedy nejen zbraň 

v technickém slova smyslu, tedy např. zbraň střelná či bodná, jako je 

revolver či kord, ale i jakýkoliv předmět, který může druhou osobu zranit, 

např. i kámen, tyč, silná větev, automobil apod.127 V případě spáchání 

trestného činu nebezpečného pronásledování se zbraní se vyžaduje úmyslná 

forma zavinění. 

c) spáchání nejméně se dvěma osobami 

S nejméně dvěma osobami je trestný čin spáchán v situaci, kdy se na 

jeho spáchání kromě pachatele podílejí ještě nejméně dvě další osoby, 

jejichž účast může být dána jak ve formě spolupachatelství dle § 23 TrZ, 

                                                           
126 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník I : Komentář § 1-139. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, 
s. 1303. 
127 Ibid. 
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tak ve formě účastenství (s výjimkou návodu) dle § 24 odst. 1 písm. a) a c) 

TrZ. Tyto další osoby se na spáchání trestného činu musí podílet aktivně, 

nestačí tedy jejich pouhá pasivní účast např. ve formě přihlížení. Nutné 

naopak není, aby byly tyto osoby při své účasti na trestném činu přítomny 

současně, stejně tak se nevyžaduje, aby věděly o své součinnosti 

s pachatelem nebo se sebou navzájem, pachatel ale o součinnosti s nimi 

vždy vědět musí. Trestní odpovědnost těchto dalších osob účastnících se na 

trestném činu pachatele vyžadována není.128 

4.4. Možnosti souběhu s jinými trestnými činy 

I když za účelem trestněprávního postihu stalkingu byla vytvořena 

samostatná skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování, 

pestrá škála prostředků a metod stalkery používaných často vede k tomu, že 

jejich jednání navíc současně naplní i znaky skutkových podstat dalších 

trestných činů. Dochází tak k souběhu neboli konkurenci trestných činů, 

což je situace, kdy „pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, 

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

odsuzující rozsudek soudem prvého stupně, nebo dříve, než byl obviněnému 

doručen trestní příkaz“. Trestněprávní nauka pak rozlišuje souběh 

jednočinný a vícečinný a souběh stejnorodý a nestejnorodý129, v souvislosti 

s pestrostí stalkingu nás však zajímá pouze jednočinný nestejnorodý souběh 

                                                           
128 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3300. 
129 JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné : Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a doplň. 
vyd. Praha : Leges, 2016, s. 340-342. 
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trestných činů. K tomu dochází v situaci, kdy „pachatel jedním skutkem 

spáchá více trestných činů různých skutkových podstat“.130 Pro správné 

posouzení souběhu je tedy stěžejní vymezení skutku, který teorie definuje 

jako událost ve vnějším světě spočívající v jednání člověka, jež může mít 

znaky jednoho i dvou či více trestných činů nebo nemusí mít znaky 

žádného trestného činu, přičemž za jeden skutek jsou pokládány „všechny 

ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou příčinou následku 

významného z hlediska trestního práva, pokud jsou zahrnuty zaviněním“. I 

když obecně by měl být každý skutek posuzován podle všech zákonných 

ustanovení, jež na něj lze aplikovat, existují výjimky z tohoto pravidla. Jde 

o poměr speciality či subsidiarity, faktickou konzumpci, pokračování 

v trestném činu, trestný čin hromadný či trvající a trestný čin opilství podle 

§ 360 TrZ.131 

Jak je na tom s možnosti jednočinného nestejnorodého souběhu 

trestný ćin nebezpečného pronásledování? V jeho případě mohou často 

nastat situace, kdy pachatel svým jednáním naplní i znaky některé ze 

skutkových podstat trestných činů omezování osobní svobody (§ 171 TrZ), 

porušování domovní svobody (§ 178 TrZ), pomluvy (§ 184 TrZ), 

poškození cizí věci (§ 228 TrZ), výtržnictví (§ 358 TrZ) či týrání zvířat (§ 

302 TrZ). Jednočinný souběh s těmito trestnými činy by přitom neměl 

představovat problém, neboť každé z těchto ustanovení chrání jiný 

objekt.132 V případech, kdy je pachatel trestného činu nebezpečného 

                                                           
130 Ibid., s. 342. 
131 Ibid., s. 343-346. 
132 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3300. 
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pronásledování vykázán dle § 44 až 47 PolZ a toto vykázání nerespektuje a 

nadále poškozeného pronásleduje, přichází v úvahu i jednočinný souběh s 

trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 odst. 2 TrZ).133 

Rozporuplně je však pojímán možný jednočinný souběh s trestným činem 

nebezpečného vyhrožování (§ 353 TrZ), na který se názory odborníků 

rozchází. Řada autorů, např. Válková134 či Růžička135, jednočinný souběh 

obou těchto trestných činů vidí jako možný, zejména pokud by šlo o 

jednání uvedené v § 354 odst. 1 písm. b), c), d) a e) TrZ. Jsou ale i tací, 

kupř. Horký136 nebo Gřivna137, kteří zastávají názor, že v takovém případě 

je z důvodu speciality § 354 TrZ k § 353 TrZ jednočinný souběh vyloučen. 

Osobně se domnívám, že tím, co jednočinný souběh těchto trestných činů 

vylučuje, není poměr speciality, ale jde spíše o případ faktické konzumpce, 

kdy trestný čin nebezpečného pronásledování dle § 354 odst. 1 písm. a) 

TrZ, kde je poškozenému vyhrožováno „pouze“ ublížením na zdraví nebo 

jinou srovnatelnou újmou, je konzumován trestným činem nebezpečného 

vyhrožování dle § 353 odst. 1 TrZ, při kterém mu pachatel vyhrožuje 

usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou. V případech, 

v nichž by se ale pachatel navíc dopustil i jednání spadajícího pod § 354 

odst. 1 písm. b) až e) TrZ, by jednočinný souběh obou trestných činů již 

možný byl. Pokud jde o jednočinný souběh s trestným činem násilí proti 

                                                           
133 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2772. 
134 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3300. 
135 DRAŠTÍK, Antonín et al. Trestní zákoník : Komentář II. díl (§ 233 až 421). Praha : Wolters 
Kluwer, 2015, s. 2772. 
136 NOVOTNÝ, František et al. Trestní zákoník 2010. Praha : EUROUNION, 2010, s. 736. 
137 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 
s. 902. 
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skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 TrZ), odborná veřejnost se 

kloní k jeho nemožnosti.138 Problematický je také souběh s některými 

trestnými činy proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu 

osobnosti, soukromí a listovního tajemství či proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti. V případech, kdy jsou součástí trestného činu 

nebezpečného pronásledování výhružky, např. ublížením na zdraví či 

usmrcením, které pak pachatel následně splní, dojde k jeho faktické 

konzumpci závažnějším poruchovým trestným činem, např. ublížením na 

zdraví (§ 146 TrZ) či vraždou (§ 140 TrZ). Pouze v případech, kdy je třeba 

zvlášť vyjádřit, že poruchovému trestnému činu předcházelo ještě 

nebezpečné pronásledování poškozeného, které bylo podstatně širší než jen 

splnění uvedené výhružky, ke konzumpci nedojde. K obdobné situaci pak 

může dojít i u trestných činů těžkého ublížení na zdraví (§ 145 TrZ), 

obecného ohrožení (§ 272 TrZ), zbavení osobní svobody (§ 170 TrZ), 

zavlečení (§ 172 TrZ), loupeže (§ 173 TrZ), vydírání (§ 175 TrZ), útisku (§ 

177 TrZ), neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 180 TrZ), porušení 

tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TrZ), porušení tajemství listin a 

jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 TrZ), znásilnění (§ 

185 TrZ) nebo například sexuálního nátlaku (§ 186 TrZ).139 S ohledem na 

snahy některých pachatelů trestného činu nebezpečného pronásledování, 

vytvořit situaci působící tak, že skutečným pachatelem je poškozený, není 

možné vyloučit ani možnost souběhu s trestným činem křivého obvinění (§ 

345 TrZ).  

                                                           
138 NOVOTNÝ, František et al. Trestní zákoník 2010. Praha : EUROUNION, 2010, s. 736. 
139 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní zákoník II : Komentář § 140-421. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 3301. 



53 
 

5. Ustanovení právního řádu související s nebezpečným 

pronásledováním a stalkingem 

5.1. Trestněprávní ustanovení související s nebezpečným 

pronásledováním 

Trestný čin nebezpečného pronásledování samozřejmě nepředstavuje 

výjimku a ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu na něj lze 

aplikovat stejně jako na ostatní trestné činy. Některá ustanovení trestního 

řádu však pro případy tohoto trestného činu obsahují úpravu speciální, a na 

tu bych se na tomto místě ráda zaměřila. 

5.1.1. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a zjišťování 

údajů o telekomunikačním provozu 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu spolu s možností 

nařídit vydání údajů o telekomunikačním provozu jsou prostředky 

představující prolomení jednoho ze základních práv garantovaných čl. 13 

LZPS a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a to 

listovního tajemství a práva na soukromí. Jde o prostředky ultima ratio, 

jejichž užití je možné pouze v případech, ve kterých by užití jiných 

prostředků bylo vzhledem k účelu trestního řízení nedostatečné.140 Že jde o 

výjimečný zásah do základních práv, dosvědčuje i skutečnost, že tyto 

nástroje není možné použít obecně u všech trestných činů, ale jsou 

                                                           
140 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád I : Komentář § 1-156. 7., doplň. a přeprac. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2013, s. 1196-1197. 
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vyhrazeny pouze pro ty trestné činy, u kterých to zákon výslovně dovoluje, 

přičemž trestný čin nebezpečného pronásledování je jedním z nich. Účelem 

jejich užití je získat informace o telekomunikačním provozu, tedy 

komunikaci „s využitím telefonu, telefaxu, mobilního telefonu, vysílačky i 

jiného telekomunikačního zařízení, včetně zasílání zpráv elektronickou 

poštou“.141 Vzhledem k tomu, že pachatelé trestného činu nebezpečného 

pronásledování volí prostředky elektronických komunikací poměrně často, 

neboť jde o nejméně časově a v době paušálních tarifů i finančně náročný 

způsob trýznění poškozeného, hrají tyto nástroje při objasňování tohoto 

trestného činu důležitou roli. Ačkoliv se totiž poškozeným doporučuje 

uchovávat veškeré materiály svědčící o tom, že se je pachatel pokoušel 

kontaktovat142, tak v případech, kdy je poškozený z nějakého důvodu 

k dispozici nemá, je využití údajů o telekomunikačním provozu dobrým 

prostředkem k prokázání, že k pokusům o kontakt došlo nebo stále dochází. 

§ 88aTř pak umožňuje získat informace o komunikaci již proběhlé, zatímco 

§ 88 TŘ slouží k opatření informací o komunikaci, k níž má teprve dojít.143 

5.1.1.1. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu dle § 88 TŘ 

Na rozdíl od zjišťování údajů o telekomunikačním provozu dle § 88a 

TŘ, odposlech a záznam telekomunikačního provozu dle § 88 TŘ policejní 

orgán v případě trestného činu nebezpečného pronásledování bez vědomí 

uživatele odposlouchávané stanice provést nemůže, neboť ten musí s jeho 
                                                           

141 Ibid., s. 1198. 
142 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, 
predikce násilí. Praha : Grada, 2008, s. 90. 
143 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád I : Komentář § 1-156. 7., doplň. a přeprac. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2013, s. 1197. 
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provedením vždy vyslovit souhlas. Nejčastěji tak bývá odposlouchávána 

pronásledovaná osoba, jelikož zákon odposlech co do identity 

odposlouchávaného nijak neomezuje144 a souhlas ze strany pachatele si lze 

představit jen těžko. Jako důkaz může před soudem posloužit i záznam 

telekomunikačního provozu pořízený v jiné trestní věci, v případě 

nebezpečného pronásledování je však jeho použití opět podmíněno 

souhlasem uživatele původně odposlouchávané stanice. V každém případě 

však musí být k záznamu o telekomunikačním provozu připojen protokol 

obsahující zákonem stanovené náležitosti. Pokud by odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu ke zjištění skutečností významných pro trestní 

řízení nevedl, má policejní orgán povinnost pořízené záznamy ve lhůtě tří 

let od pravomocného skončení věci a po získání souhlasu soudu, resp. 

státního zástupce, zničit. 

5.1.1.2. Zjišťování údajů o telekomunikačním provozu dle § 88a TŘ 

Zatímco odposlech a záznam telekomunikačního provozu dle § 88 

TŘ umožňuje orgánům činným v trestním řízení zjistit jeho obsah, institut 

zjištění údajů o telekomunikačním provozu upravený v § 88a TŘ jim dává 

možnost získat tzv. provozní a lokalizační údaje, jež jsou předmětem 

telekomunikačního tajemství nebo na něž se vztahuje ochrana osobních a 

zprostředkovacích dat. Jsou to údaje umožňující zjistit datum, čas, způsob a 

dobu trvání již dříve uskutečněné komunikace a také identifikovat jejího 

                                                           
144 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 09.10.2003, sp. zn. 2 To 144/03. 
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původce a adresáta.145 Nařídit telekomunikačním společnostem jejich 

vydání může předseda senátu, resp. soudce na návrh státního zástupce, 

avšak pouze je-li splněna podmínka subsidiarity, tedy nelze-li účelu 

trestního řízení dosáhnout jinak nebo je-li jeho dosažení podstatně ztíženo. 

Souhlas uživatele telekomunikačního zařízení se přitom nevyžaduje, lze 

jím však příkaz k vydání údajů nahradit. Po pravomocném skončení věci 

pak musí být uživatel příslušného telekomunikačního zařízení, až na 

výjimky uvedené v § 88a odst. 3 TŘ, orgánem činným v trestním řízení, u 

něhož byla věc pravomocně skončena, vždy informován o tom, že ke 

zjišťování údajů o telekomunikačním provozu došlo, a zároveň poučen o 

svém právu požadovat přezkum zákonnosti příkazu k zjištění údajů 

o telekomunikačním provozu u Nejvyššího soudu. 

Informace o tom, že byl proveden odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu, stejně jako informace získané v jeho průběhu, 

jakož i informace zjištěné na základě příkazu ke zjištění údajů o 

telekomunikačním provozu pak podléhají zvláštní ochraně § 8c TŘ. Je-li 

totiž s jejich pomocí možné zjistit totožnost určité osoby a nebyly-li 

použity jako důkaz před soudem, nelze je bez souhlasu této osoby, až na 

výjimky uvedené v § 8d TŘ, zveřejnit. 

                                                           
145 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád I : Komentář § 1-156. 7., doplň. a přeprac. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2013, s. 1230-1231. 
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5.1.2. Souhlas poškozeného s trestním stíháním 

Institut souhlasu poškozeného s trestním stíháním představuje 

prolomení zásad legality a oficiality vyjádřených v § 2 odst. 3 a 4 TŘ146 a 

jeho účelem je dát poškozenému možnost realizovat zájem na nestíhání 

osoby podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu. Do taxativního 

výčtu trestných činů, u nichž je v některých případech trestní stíhání 

pachatele podmíněno souhlasem poškozeného, řadí § 163 TŘ i trestný čin 

nebezpečného pronásledování. Souhlas poškozeného se však nevyžaduje ve 

všech případech tohoto trestného činu, ale pouze tehdy, je-li podezřelý či 

obviněný ve vztahu k poškozenému osobou, vůči které by měl poškozený 

jako svědek právo odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 TŘ. Jde tedy o 

případy, kdy podezřelý či obviněný je příbuzným poškozeného v pokolení 

přímém, jeho sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, 

partnerem nebo druhem anebo jinou osobou v rodinném nebo obdobném 

poměru, jejíž újmu by poškozený mohl právem pociťovat jako újmu 

vlastní. V těchto případech je, až na výjimky stanovené v § 163a odst. 1 

písm. a) až d) TŘ147, souhlasu třeba nejenom k zahájení trestního stíhání, 

ale za předpokladu, že vztah poškozeného k podezřelému či obviněnému 

vyjde najevo nebo vznikne až po jeho zahájení, i k pokračování v něm. 

Pokud poškozený s trestním stíháním souhlasí, orgány činné v trestním 

                                                           
146 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád II : Komentář § 157-314s. 7., doplň. a přeprac. vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, s. 2116. 
147 Jde o situace, kdy není souhlas poškozeného s trestním stíháním nutný, ačkoliv jinak by 
nutný byl, souhlas s trestním stíháním se tedy nevyžaduje v případech, kdy byla činem 
způsobena smrt, kdy poškozený pro duševní poruchu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven 
způsobilosti k právním úkonům nebo pro kterou byla tato jeho způsobilost omezena, není 
schopen souhlas udělit, kdy je poškozený mladší 15 let nebo kdy je z okolností zřejmé, že 
souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni, kterou způsobily výhrůžky, nátlak, závislost nebo 
podřízenost poškozeného. 
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řízení v řízení nadále postupují stejně jako v případech, kdy souhlasu není 

třeba.148 Souhlas však není neodvolatelný a poškozený jej může vzít až do 

závěrečné porady odvolacího soudu kdykoliv zpět. Pokud však souhlas 

s trestním stíháním udělit odmítne nebo jej vezme zpět, znovu ho udělit 

nemůže. Důsledkem pak je nepřípustnost trestního stíhání dle § 11 odst. 1 

písm. i) TŘ, na základě které nelze trestní stíhání zahájit a již zahájené je 

nutné zastavit. Ochranu před nerozhodností poškozených149 pak 

představuje nejvýše třicetidenní lhůta, kterou orgán činný v trestním řízení 

poškozenému poskytne v případě, že poškozený není na jeho výzvu ihned 

schopen sdělit, zda souhlas s trestním stíháním dává či nikoliv, přičemž po 

jejím marném uplynutí již souhlas udělit nelze. 

5.1.3. Zákaz zveřejnění informací 

Trestnému činu nebezpečného pronásledování je vlastní, že 

významnou měrou zasahuje do života poškozeného, což na něj má již samo 

o sobě negativní vliv. Případná nešetrná medializace případu vedoucí k 

sekundární viktimizaci150 poškozeného ale toto negativní působení ještě 

prohlubuje, proto je také osoba tímto trestným činem poškozená z tohoto 

hlediska zvlášť chráněna.151 Obecně je osobám poškozeným jakýmkoliv 

                                                           
148 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád II : Komentář § 157-314s. 7., doplň. a přeprac. vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2013, s. 2116. 
149 Ibid. 
150 Sekundární viktimizace je proces, při kterém je oběti trestného činu po jeho ukončení 
působena další újma, ať už ze strany pachatele, sociálního prostředí nebo orgánů činných 
v trestním řízení; srov. GŘIVNA, Tomáš et al. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha : Wolters 
Kluwer, 2014, s. 120. 
151 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád I : Komentář § 1-156. 7., doplň. a přeprac. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2013, s. 156. 
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trestným činem poskytována ochrana již § 8a TŘ. Dle něj je orgánům 

činným v trestním řízení po dobu přípravného řízení zapovězeno 

zveřejňování informací umožňujících zjištění totožnosti poškozeného i 

dalších osob, po celé trestní řízení pak o osobách zúčastněných na řízení, 

tedy i o poškozeném, nesmí zveřejnit údaje s trestnou činností přímo 

nesouvisející. Na základě § 8b odst. 1 TŘ navíc údaje umožňující 

ztotožnění poškozeného nesmí dále šířit ani jiné osoby, kterým je orgány 

činné v trestním řízení z nějakého důvodu poskytly. V případě 

nebezpečného pronásledování šel ale zákonodárce v ochraně ještě dál a § 

8b odst. 2 TŘ stanovil, že informace vedoucí ke zjištění totožnosti osoby 

poškozené tímto trestným činem nesmí zveřejnit vůbec nikdo. Tento zákaz 

se tedy uplatní kdykoliv za řízení a vztahuje se na kteroukoliv osobu mající 

takovou informaci, nejen na orgány činné v trestním řízení nebo osoby, 

jimž informaci orgány činné v trestním řízení sdělily. Pod ochranu spadají 

dle Šámala jakékoliv informace se jménem či příjmením poškozeného, 

adresou jeho bydliště či pobytu, jakož i jiné údaje umožňující jeho 

identifikaci, tedy i údaje netýkající se přímo poškozeného, např. fotografie 

jeho rodiny nebo přátel apod.152 Informační embargo, které z těchto 

ustanovení plyne, však není neprolomitelné a dojde-li k některé ze situací 

upravených § 8d TŘ, lze tyto informace poskytnout. 

                                                           
152 Ibid., s. 157. 
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5.2. Ostatní veřejnoprávní a soukromoprávní ustanovení 

chránící pronásledované osoby 

Uložení trestu či ochranného opatření pachateli trestného činu 

nebezpečného pronásledování není jediný způsob, jímž je možné zajistit 

ochranu pronásledovaného, v našem právním řádu existují i jiné nástroje, 

jimiž lze dosáhnout stejného cíle. 

5.2.1. Přestupek 

V případech, kdy pronásledování nenaplní všechny znaky skutkové 

podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování nebo je sice naplní, 

ale v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe ho není možné jako 

tento trestný čin stíhat, a kdy tedy není možné využít prostředky, které 

k ochraně pronásledovaného dává trestní právo, je možné některé případy 

stalkingu postihnout alespoň v rovině práva správního, a to jako přestupek 

proti občanskému soužití dle § 49 odst. 2 písm. a) až d) PřestZ. Tento 

přestupek spočívá v úmyslném narušení občanského soužití vyhrožováním 

újmou na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, dopuštěním se 

schválnosti a/nebo v dopuštění se jiného hrubého jednání. Jednoznačnou 

hranici mezi tímto přestupkem a trestným činem nebezpečného 

pronásledování však stanovit nelze. Podle zásady subsidiarity trestní 

represe je totiž možné uplatňovat trestní odpovědnost pachatele pouze 

v případech společensky škodlivých, v nichž zároveň nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Společenskou škodlivost 

však není možné posuzovat objektivně, nýbrž pouze s ohledem na všechny 
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okolnosti daného případu153, přičemž učinit závěr, že čin nedosahuje 

dostatečné společenské škodlivosti, je možné pouze ve zcela výjimečných 

případech, v nichž není vhodné uplatnit trestní odpovědnost ze 

specifických důvodů, a jen „pokud posuzovaný čin svou závažností 

neodpovídá ani těm nejlehčím, běžně se vyskytujícím trestným činům dané 

právní kvalifikace“154. I když tedy Nejvyšší soud ve své judikatuře155 

hranici mezi přestupkem a trestným činem stále více zpřesňuje, s ohledem 

na výše uvedenou potřebu individuálního posouzení každého jednotlivého 

případu ji obecně předem stanovit nelze. To také odůvodňuje v praxi časté 

postoupení (§ 171 odst. 1 nebo § 222 odst. 2 TŘ), resp. odevzdání věci (§ 

179c odst. 2 písm. d) TŘ) k projednání v přestupkovém řízení.156 

5.2.2. Předběžná opatření 

5.2.2.1. Předběžná opatření trestněprávní 

Předběžná opatření upravená § 88b až 88o TŘ jsou nástrojem, jež 

umožňuje poskytnout pronásledované osobě ochranu i v době, kdy trestní 

řízení ještě nedospělo ke svému konci. Pronásledovaná osoba se této 

ochrany nemusí žádným způsobem domáhat, neboť orgán činný v trestním 

řízení o nařízení předběžného opatření rozhoduje z úřední povinnosti, může 

                                                           
153 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 09.12.2015, sp. zn. 7 Tdo 1178/2015. 
154 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.04.2013, sp. zn. 8 Tdo 308/2013. 
155 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 09.12.2015, sp. zn. 7 Tdo 
1178/2015; usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.12.2012, sp. zn. 7 Tdo 
1492/2012; usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.04.2013, sp. zn. 8 Tdo 
308/2013; usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.09.2013, sp. zn. 7 Tdo 
872/2013. 
156 HORÁKOVÁ, Monika. Stalking – první zkušenosti. Trestněprávní revue. 2012, roč. 11, č. 
10, s. 222. 
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však dát k jeho nařízení podnět. Uložit předběžné opatření lze jen 

obviněnému a pouze, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Výčet 

povinností, jež lze jako předběžné opatření uložit, je taxativně 

stanoven zákonem a v případě trestného činu nebezpečného pronásledování 

přichází v úvahu zejména zákaz styku s určitými osobami, především 

s poškozeným a osobami jemu blízkými (§ 88c písm. a) TŘ), zákaz 

zdržovat se na konkrétně vymezeném místě (§ 88c písm d) TŘ) a zákaz 

držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti (§ 

88c písm. f) TŘ). Je-li jedna nebo více z nich uložena, pak trvá po celou 

dobu, po kterou to vyžaduje účel předběžného opatření, s tím, že obviněný 

může kdykoliv požádat o jeho zrušení, a zaniká nejpozději s právní mocí 

rozhodnutí, kterým se řízení končí. Nerespektování uloženého předběžného 

opatření, které v případě stalkingu není výjimkou157, je možné postihnout 

uložením pořádkové pokuty, uložením jiného druhu předběžného opatření 

nebo vzetím obviněného do vazby, což bude mít pro bezpečnost 

pronásledovaného pravděpodobně největší význam. Postihnout takové 

jednání jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle 

§ 337 TrZ však možné není.158 

5.2.2.2. Předběžná opatření občanskoprávní 

Ochranu pronásledované osoby však mohou zajistit i předběžná 

opatření ukládaná v rámci práva občanského, a to především v případech, 
                                                           

157 TJADEN, Patricia; THOENNES, Nancy. Stalking in America : Findings From the National 
Violence Against Women Survey. Research in Brief : National Institute of Justice Centers for 
Disease Control and Prevention. April 1998, s. 11. 
158 ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní řád I : Komentář § 1-156. 7., doplň. a přeprac. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2013, s. 1306. 
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kdy uložení předběžného opatření podle trestního řádu není možné. 

Občanskoprávní předběžná opatření jsou upravena § 74 a násl. OSŘ, tato 

obecná úprava se však v případech pronásledování užije pouze subsidiárně, 

neboť ukládání předběžných opatření v takových případech upravuje § 400 

až 414 ZZŘS zvlášť. Od předběžných opatření ukládaných v rámci 

trestního řízení se liší nejen co do mechanismu uložení, ale i svou povahou, 

neboť mnohem více než prozatímní uspořádání poměrů představují 

rozhodnutí ve věci samé, byť dočasné povahy.159 Soud je smí nařídit pouze 

na návrh podaný pronásledovanou osobou a rozhodnout o něm musí bez 

jednání do 48 hodin. Pokud návrhu vyhoví, může odpůrci uložit jakoukoliv 

povinnost potřebnou k zajištění ochrany navrhovatele, v případě stalkingu 

si lze představit, že půjde zejména o povinnost nevstupovat do 

bezprostředního okolí navrhovatele a nezdržovat se tam, vyvarovat se 

setkání s navrhovatelem anebo zdržet se nežádoucího sledování 

a obtěžování navrhovatele. Zároveň je však možné, aby soud odpůrci 

povolil s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům, např. studiu či výkonu 

povolání160, z těchto povinností výjimku. Doba trvání předběžného opatření 

je omezena na jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, které nabývá 

okamžikem vydání rozhodnutí. Na návrh navrhovatele ji sice lze na 

nezbytně nutnou dobu prodloužit, po uplynutí šesti měsíců od 

vykonatelnosti však předběžné opatření vždy zaniká. 

                                                           
159 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.01.2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08. 
160 SVOBODA, Karel et al. Zákon o zvláštních řízeních soudních : Komentář. Praha : C. H. 
Beck, 2015, s. 763. 
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5.2.3. Vazba 

Také vzetí obviněného do vazby může být prostředkem zajištění 

ochrany pronásledované osoby. Předpoklady, za kterých lze tento nástroj 

upravený § 67 až 74a TŘ použít se však různí podle toho, zda se obviněný 

dopustil trestného činu nebezpečného pronásledování v základní nebo 

kvalifikované skutkové podstatě. Zatímco v případě kvalifikované 

skutkové podstaty je pro vzetí obviněného do vazby dostačující splnění 

předpokladů § 67 TŘ, v případech spáchání tohoto trestného činu ve 

skutkové podstatě základní, musí být navíc dán některý z důvodů 

uvedených v § 68 odst. 3 a 4 TŘ. S ohledem na skutečnost, že vzetí 

obviněného do vazby pro něj představuje citelný zásah do jeho osobní 

svobody, existují pro trvání vazby určitá omezení. Vazba může trvat vždy 

pouze nezbytně nutnou dobu, kromě toho také zákon stanoví i nejvyšší 

přípustnou dobu trvání vazby a povinnost orgánů činných v trestním řízení 

průběžně zkoumat, zda podmínky vazby trvají i nadále a zda vazbu nelze 

nahradit zárukou, dohledem, předběžným opatřením či slibem nebo 

peněžitou zárukou. Opomenout v této souvislosti nelze ani povinnost soudu 

vždy po uplynutí určitého zákonného intervalu rozhodnout o tom, zda 

obviněného ve vazbě i nadále ponechá či jej propustí na svobodu. 

5.2.4. Vykázání a jiné prostředky podle zákona o Policii 

Institut vykázání upravený § 44 až 47 PolZ je dalším nástrojem 

využitelným k ochraně pronásledovaných osob. Primárně jde sice o nástroj 
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ochrany proti domácímu násilí161, omezení vykázané osoby s ním spojená 

však mohou v případech, ve kterých je stalking pokračováním domácího 

násilí po vykázání násilníka162, chránit i pronásledovanou osobu. 

Nedodržením uložených omezení se navíc vykázaná osoba dopouští 

trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 2 

TrZ. Vzhledem k tomu, že dle zákona o Policii je ochrana bezpečnosti osob 

její povinností, však policisté mohou k zajištění ochrany pronásledovaných 

využít i jiných nástrojů upravených v zákoně o Policii. Uplatnění tedy 

najde i oprávnění zajistit osobu podle § 26 odst. 1 písm. a) PolZ, oprávnění 

vyzvat osobu k vydání zbraně nebo jí zbraň odebrat dle § 35 PolZ, 

oprávnění použít donucovacího prostředku dle § 51 a násl. PolZ a řada 

dalších. 

5.2.5. Ochrana poskytovaná zákonem o obětech trestných činů 

Určitou ochranu pronásledované osobě poskytují také práva, která jí 

jako oběti trestného činu dává zákon o obětech trestných činů. V této 

souvislosti je třeba poznamenat, že pojem oběť trestného činu163, jež užívá 

tento zákon, se odlišuje od pojmu poškozený164, s nímž pracuje trestní řád. 

Zatímco pojem poškozený vyjadřuje procesní postavení osoby jako 

                                                           
161 VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky : Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2014, s. 177. 
162 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Avizované zločiny, pronásledování a domácí násilí. Zpravodaj BKB. 
2007, č. 4, s. 3. 
163 § 2 odst. 2 zákona o obětech trestných činů oběť definuje takto: „Obětí se rozumí fyzická 
osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo 
nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil“. 
164 Podle § 43 odst. 1 TŘ je poškozeným „Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 
způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel 
trestným činem obohatil“. 
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subjektu trestního řízení a může jít o osobu fyzickou i právnickou, oběť 

trestného činu představuje adresáta zvláštní péče poskytované jí státem a 

může se jednat pouze o osobu fyzickou.165 Díky povaze trestného činu 

nebezpečného pronásledování, jež umožňuje pouze pronásledování fyzické 

osoby, je však v případech tohoto trestného činu poškozený vždy zároveň i 

obětí. Vždy mu tedy náleží všechna práva, která zákon o obětech trestných 

činů oběti poskytuje, přičemž největší význam pro jeho ochranu má 

zejména právo na poskytnutí odborné pomoci (§ 4 a násl. zákona o obětech 

trestných činů), právo na informace (§ 7 a násl. zákona o obětech trestných 

činů) a právo na ochranu před hrozícím nebezpečím (§ 14 zákona o obětech 

trestných činů). 

5.3. Limity ochrany 

I když tedy v našem právním řádu v současné době existuje řada 

nástrojů, s jejichž pomocí je možné zajistit bezpečnost pronásledovaných 

osob, jejich účinná ochrana přesto naráží na určité limity. Prvním z nich je 

skutečnost, že ne vždy přijatá právní opatření dosáhnou kýženého efektu, 

např. u předběžných opatření ve formě zákazu přiblížení se uvádí, že asi ve 

třetině případů dochází k jejich porušení166. Ne všichni pronásledovatelé 

totiž na přijatá opatření reagují stejně, přičemž rozhodující je v této 

souvislosti nejspíše to, o jaký typ stalkera se jedná. Proto je také velmi 

                                                           
165 GŘIVNA, Tomáš et al. Zákon o obětech trestných činů : Komentář. Praha : C. H. Beck, 
2014, s. 12-13. 
166 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, 
predikce násilí. Praha : Grada, 2008, s. 91. 
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důležitý správný case management167. Ne vždy však vůbec orgány činné 

v trestním řízení mají vůli opatření k zajištění bezpečnosti 

pronásledovaného přijmout. Často totiž pronásledovanému nevěří nebo 

stalking bagatelizují.168 Řešení obou těchto nedostatků v postupu orgánů 

činných v trestním řízení přitom spočívá v jejich důkladném proškolení 

v problematice stalkingu.  

                                                           
167 Srov. kapitola 7. 
168 GALEAZZI, Gian M.; BUČAR-RUČMAN, Aleš; DE FAZIO, Laura et al. Experiences of 
Stalking Victims and Requests for Help in Three European Countries. A Survey. European 
Journal on Criminal Policy and Research. 2009, vol. 15, issue 3, s. 252-254. 
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6. „Pachatelé“ stalkingu 

6.1. Kdo je stalkerem aneb demografická fakta o stalkerech 

Na osoby dopouštějící se pronásledování se zaměřuje řada výzkumů, 

na základě jejichž výsledků si lze utvořit obrázek typického stalkera. Tím 

je většinou muž, neboť muži se stalkingu dopouští mnohem častěji než 

ženy, a to asi v 80% případů.169 Ženy naopak bývají převážně (v 60% až 

80% případů) tím, kdo je pronásledován.170 Ve zhruba 70% případů je 

stalkerem osoba, kterou oběť zná, nejčastěji jde o bývalého partnera oběti, 

poměrně časté je i pronásledování přítelem nebo známou osobou, může jít 

ale i o kolegu z práce, člena rodiny, klienta či zákazníka nebo bývalého 

partnera současného partnera.171 Většina stalkerů je v době stalkingu 

nezadaná, naopak nezaměstnaní jsou v menšině.172 Věk pronásledovatelů se 

pohybuje ve velmi širokém rozmezí 15 až 75 let, se střední hodnotou 38 

                                                           
169 STIEGER, Stefan; BURGER, Christoph; SCHILD, Anne. Lifetime prevalence and impact of 
stalking : Epidemiological data from Eastern Austria. The European Journal of Psychiatry. 
2008, vol. 22, N.° 4, s. 237; DRESSING, Harald; KUEHNER, Christine; GASS, Peter. Lifetime 
prevalence and impact of stalking in a European population : Epidemiological data from a 
middle-sized German city. The British Journal of Psychiatry. August 2005, vol. 187, issue 2, s. 
169; TJADEN, Patricia; THOENNES, Nancy. Stalking in America : Findings From the 
National Violence Against Women Survey. Research in Brief : National Institute of Justice 
Centers for Disease Control and Prevention. April 1998, s. 5. 
170 IMRÍŠKOVÁ, Romana; PODANÁ Zuzana. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České 
republice : výsledky viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, roč. 13, č. 4, s. 96; 
STIEGER, Stefan; BURGER, Christoph; SCHILD, Anne. Lifetime prevalence and impact of 
stalking : Epidemiological data from Eastern Austria. The European Journal of Psychiatry. 
2008, vol. 22, N.° 4, s. 237. 
171 STIEGER, Stefan; BURGER, Christoph; SCHILD, Anne. Lifetime prevalence and impact of 
stalking : Epidemiological data from Eastern Austria. The European Journal of Psychiatry. 
2008, vol. 22, N.° 4, s. 238. 
172 ACQUADRO MARAN, Daniela; VARETTO, Antonella; ZEDDA, Massimo et al. Stalking 
Victimization among Italian University Students. Gender & Behaviour. 2014, vol. 12, no. 1, s. 
6074. 
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let173. Pouhá třetina má kriminální záznamy z minulosti174, stejně tak není 

pravidlem, že by se jednalo výhradně o osoby trpící duševní poruchou.175 

Řada stalkerů se tedy jeví jako naprosto „normální“ jedinci, v důsledku 

čehož pak pronásledované osobě nejen okolí, ale často ani odborníci 

nevěří.176 Pohnutky motivující pronásledování pak vždy spadají do některé 

ze tří skupin, jimiž jsou láska, pomsta a narcismus.177 

6.2. Původ stalkingu 

Řada výzkumů stalkingu cílí na objasnění příčin tohoto jevu, a i 

přesto, že si jejich výsledky často navzájem odporují, z nich lze vyčíst dva 

shodné závěry. Prvním je zjištění, že předpoklady stalkingu spočívají 

především v osobnosti pronásledovatele, zatímco situační faktory mají na 

vnik pronásledování jen malý vliv.178 Vliv situačních faktorů však nelze 

vyloučit úplně, neboť např. případy tzv. ex-partner stalkingu úzce souvisí 

                                                           
173 MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary et al. Study of stalkers. The 
American Journal of Psychiatry. August 1999, vol. 156, issue 8, s. 1245. 
174 Ibid., s. 1246. 
175 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, 
predikce násilí. Praha : Grada, 2008,  s. 57-58. 
176 GALEAZZI, Gian M.; BUČAR-RUČMAN, Aleš; DE FAZIO, Laura et al. Experiences of 
Stalking Victims and Requests for Help in Three European Countries. A Survey. European 
Journal on Criminal Policy and Research. 2009, vol. 15, issue 3, s. 252, s. 165; JAROŠOVÁ, 
Ivana. Psychologie nebezpečného pronásledování. In HOFERKOVÁ, Stanislava (ed.); 
RASZKOVÁ, Tereza (ed.). III. kriminologické dny : Sborník z konference konané v Hradci 
Králové ve dnech 19. a 20. ledna 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s. 165. 
177 DRESSING, Harald; MAUL-BACKER, Henning; GASS, Peter. Posuzování stalkingu z 
kriminalistického a psychiatrického hlediska. Trestněprávní revue. 2007, roč. 6, č. 10, s. 281. 
178 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, 
predikce násilí. Praha : Grada, 2008, s. 71. 
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s nedůsledným chováním oběti při a po rozchodu.179 Druhým společným 

výsledkem je potom zjištění, že stalkeři mužského a ženského pohlaví se 

od sebe výrazně liší. Nejvíce ve schopnosti řešit problémy, kdy ženy jsou 

v této oblasti velmi schopné, zatímco u mužů je tomu naopak. Z toho pak 

někteří vyvozují závěr, že u stalkerů mužského pohlaví je pronásledování 

spíše produktem neschopnosti vyřešit problém ve vztahu jinak, kdežto 

ženy, zdá se, naopak volí stalking zcela záměrně.180 

I přesto, že se výsledky výzkumů shodují v názoru, že 

pronásledování je výsledkem osobnostních dispozic stalkera, na otázku, co 

je původcem těchto dispozic, již jednotnou odpověď nedávají. Převážná 

většina teoretických koncepcí však tohoto původce spatřuje v raných 

vývojových stádiích osobnosti, tedy v dětském věku.181 Nejvíce 

propracované jsou pak teorie vycházející z psychoanalýzy, a to teorie 

vazby, teorie vztahu k objektu a psychodynamická teorie.182 Teorie vazby 

je postavena na myšlence, že u dítěte v dětství dochází k vybudování pevné 

a emocionálně uspokojivé vazby na pečující osobu, nejčastěji matku. Tato 

vazba bývá označována jako tzv. pracovní model a jeho optikou osoba 

přistupuje i ke všem dalším vztahům ve svém pozdějším životě. Pakliže 

tedy k vybudování vazby nedojde nebo je vazba nějakým způsobem 

narušena, přenáší se i tento vadný pracovní model, který vede k 

neschopnosti založit uspokojivý dlouhodobý vztah založený na vzájemné 

                                                           
179 DRESSING, Harald; MAUL-BACKER, Henning; GASS, Peter. Posuzování stalkingu z 
kriminalistického a psychiatrického hlediska. Trestněprávní revue. 2007, roč. 6, č. 10, s. 281. 
180 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, 
predikce násilí. Praha : Grada, 2008, s. 72. 
181 Ibid., s. 79. 
182 VOß, Hans-Georg W. Zur Psychologie des Stalking. In KERNER, Hans-Jürgen; MARKS, 
Erich. Deutscher Präventionstag [online]. [cit. 09.01.2017]. 
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úctě a respektu a který vytváří osobnostní predispozice k pronásledování. 

K samotnému stalkingu pak dochází v případě, kdy je budoucí 

pronásledovatel v aktuálním vztahu konfrontován se situací, jež u něj 

vyvolává pocity obdobné jeho zranění z dětství.183 Teorie vztahu k objektu 

také staví na zkušenostech z dětství. Matka v ní představuje objekt a díky 

interakci s tímto objektem si dítě vytváří stabilní „já“, složku osobnosti 

tvořící představu o sobě samém. Učí se, jak vnímat sebe samo jako 

plnohodnotnou osobu a objekt jako spolehlivý a důvěryhodný, čímž 

získává schopnost jednat nezávisle na fyzické přítomnosti objektu. Cílem je 

dosáhnout rovnováhy mezi protichůdnými potřebami autonomie a blízkosti 

objektu a také vyrovnat se s ambivalentními pocity vůči objektu, pokud se 

to ale nepodaří, vznikají chybné vzorce chování. Ty spočívají buď v 

nadměrném upnutí se na objekt, nebo naopak v prudkých odmítavých 

reakcích vůči objektu, což teorie označuje jako rozštěpení („splitting“) ve 

vztahu k objektu na dobro a zlo. Rozštěpení pak osobě v dalších vztazích 

nedovoluje vypěstovat si od druhých osob zdravý odstup a osoby pak mají 

problém zvládat ukončení vztahu. V případě stalkingu se pak střídají oba 

chybné vzorce chování, pronásledovatel se k partnerovi nezdravě upíná a 

idealizuje si ho, má-li ale pocit, že je málo milován přechází naopak 

k odmítnutí partnera a jeho znehodnocení, čímž se uvolní a opět následuje 

idealizace a závislost na protějšku.184 Psychodynamická teorie na rozdíl od 

obou předchozích upozaďuje vliv raného dětství a hlavního původce 

stalkingu spatřuje v poruchách osobnosti pronásledovatele, a to především 

v narcistické a hraniční poruše osobnosti. Stalking chápe jako nutkavé 

                                                           
183 Ibid. 
184 Ibid. 
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pronásledování určité osoby motivované zlostí a nevraživostí vůči ní. Je to 

výsledek procesu spočívajícího zprvu v pocitu spojení s pronásledovanou 

osobou, v jejím idealizování, které následně vede k pokusům o sblížení 

s tuto osobou. Nejsou-li však tyto pokusy úspěšné a stalker je odmítnut, 

pociťuje hluboké pocity hanby a ponížení následované hněvem a snahou 

pronásledovanou osobu znehodnotit, ublížit jí. Pokud je pronásledovatel 

v těchto snahách úspěšný, dochází většinou ke znovuobnovení počátečního 

pocitu spojení s obětí. Mechanismus stalkingu je tedy na první pohled 

obdobný jako u předchozí teorie, původcem pronásledování však není 

„splitting“, nýbrž patologická ztráta kontaktu s realitou, způsobená 

poruchou osobnosti.185 Případy pronásledování, kdy stalker žádnou 

poruchou osobnosti netrpí, tak s pomocí této teorie vysvětlit nelze. 

6.3. Typologie pronásledovatelů 

Za dobu vědeckého zkoumání stalkingu byla vypracována řada 

typologií186 pronásledovatelů. Ke klasifikaci pronásledovatelů využívají 

tyto typologie celou řadu klasifikačních kritérií, od existence dřívějšího 

vztahu mezi pronásledovaným a stalkerem, přes povahu tohoto vztahu, 

motivaci stalkera, výskyt duševní choroby u stalkera, charakteristické rysy 

stalkera či pronásledovaného, až po dřívější výskyt domácího násilí ve 

vztahu mezi stalkerem a pronásledovaným. Jelikož si však různé skupiny 

odborníků přicházejících se stalkery v rámci své praxe do styku zpravidla 

                                                           
185 Ibid. 
186 Typologie je metoda umožňující třídění soustav, objektů nebo jevů pomocí typů, srov. 
GŘIVNA, Tomáš et al. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 88. 
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vytváří typologii tak, aby co nejlépe vyhovovala jejich potřebám, není 

žádná z těchto dosud existujících typologií všeobecně uznávána.187 Pro 

možný právní postih pronásledovatele sice jeho zařazení pod určitý typ 

nehraje žádnou roli, přesto ale není vhodné význam typologií podceňovat. 

Pracují totiž nejen s charakteristickými rysy a projevy chování stalkera, ale 

také s pravděpodobností užití násilí vůči pronásledované osobě, a obsahují i 

doporučení vhodných postupů pro management stalkingu, hrají tedy 

důležitou roli v otázkách predikce násilí a především při volbě nejvhodnější 

strategie řešení daného případu. Na podrobný rozbor všech v literatuře 

existujících typologií v této práci není prostor, níže tedy rozeberu alespoň 

některé z nich. 

6.3.1. Typologie založené na charakteristice stalkera / 

pronásledovaného 

Klasifikačním kritériem typologie vytvořené roku 1992 

nadporučíkem newyorkské policie V. J. Geberthem je psychický stav 

pronásledovatele. Na jeho základě Geberth rozlišuje mezi stalkery 

s psychopatickou osobností („psychopathic personality stalkers“) a stalkery 

s psychotickou osobností („psychotic personality stalkers“). Stalkeři 

s psychotickou osobností dle něj pronásledují jim jinak nedostupnou osobu, 

jíž jsou posedlí, typicky celebritu, protože jsou přesvědčeni o tom, že 

opětuje jejich city. Stalking volí jako způsob, jak ji upozornit na svou 

                                                           
187 SHERIDAN, Lorraine; BOON, Julian. Stalker Typologies : Implications for Law 
Enforcement. In BOON, Julian (ed.); SHERIDAN, Lorraine (ed.). Stalking and Psychosexual 
Obsession : Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment. Chichester : 
John Wiley & Sons, 2002, s. 63-64. 
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existenci. Stalkerům s psychopatickou osobností však jde o pomstu, jedná 

se většinou o dominantní bývalé partnery pronásledované osoby, kteří nad 

ní ztratili kontrolu, a proto usilují o odplatu.188 S charakteristikami 

pronásledovatele pracuje i Skolerova typologie, podle které existují čtyři 

archetypy stalkerů – histriónský, borderline, narcistický a asociální 

stalker.189 Pro typologii vytvořenou Holmesem je zase klíčové, kdo je 

pronásledovanou osobou. Na základě toho rozlišuje 6 typů stalkerů, jsou 

jimi pronásledovatel celebrit („celebrity stalker“), pronásledovatel z vášně 

(„lust stalker“), pronásledovatel ze zištné motivace („hit stalker“), 

pronásledovatel zhrzený a odmítnutý v lásce („love-scorned stalker“), 

pronásledovatel politiků („political stalker“) a pronásledovatel ex-partnera 

(„domestic stalker“).190 

6.3.2. Typologie založené na motivaci stalkera a / nebo předchozím 

vztahu stalkera a pronásledované osoby 

Motivace stalkera a charakter jeho předchozího vztahu 

k pronásledovanému jsou klasifikačními kritériii v typologii Boona a 

Sheridanové191. Na jejich základě rozlišují čtyři typy pronásledování, 

pronásledování expartnerem („ex-partner harassment/stalking“), 

pronásledování poblouzněným (poblázněným) pronásledovatelem 

                                                           
188 Ibid., s. 64. 
189 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 222. 
190 Ibid. 
191 SHERIDAN, Lorraine; BOON, Julian. Stalker Typologies : Implications for Law 
Enforcement. In BOON, Julian (ed.); SHERIDAN, Lorraine (ed.). Stalking and Psychosexual 
Obsession : Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment. Chichester : 
John Wiley & Sons, 2002, s. 71-78. 
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(„infatuation harassment“), pronásledování fixovaným pronásledovatelem 

s psychickými poruchami („delusional fixation stalking“) a sadistické 

pronásledování („sadistic stalking“). Nejčastější je pronásledování 

expartnerem, které tvoří až 50% všech případů stalkingu. Motivace těchto 

stalkerů spočívá v otázkách svěření dítěte do péče, majetkových či 

finančních. Vůči pronásledované osobě pociťují hněv a hořkost, vyhrožují 

jí, možná se vůči ní dopustili i domácího násilí. Osoby pronásledovanému 

blízké se nejprve snaží získat na svou stranu, ale pokud neuspějí, obrací 

hněv i proti nim. Výhružky tohoto typu pronásledovatelů je třeba brát 

vážně a riziko útoku na pronásledovaného je vysoké, doporučuje se mu 

proto nenavštěvovat stejná místa jako pronásledovatel a také změnit 

bydliště. V případech pronásledování poblouzněným pronásledovatelem, ať 

jde o mladého poblouzněného pronásledovatele („young love“) nebo 

poblouzněného pronásledovatele středního věku („midlife love“), je 

pronásledovaný zbožňovaným objektem, s nímž stalker touží navázat 

vztah. Jeho pocity vůči pronásledovanému jsou tedy veskrze pozitivní, 

nechce mu nijak ubližovat, proto většinou nedochází k výhružkám a míra 

nebezpečí pro pronásledovaného je nízká. Jako řešení se doporučuje 

vysvětlit pronásledovateli možné právní následky jeho jednání a také míru 

znepokojení, jež v pronásledované osobě vyvolává. I pronásledování 

fixovaným pronásledovatelem s psychickými poruchami má dva podtypy. 

V případě méně nebezpečného pronásledování fixovaným 

pronásledovatelem s psychickými poruchami („less dangerous delusional 

fixation stalking“) stalker věří, že oběť touží po vztahu s ním, její odmítnutí 

nebere vážně a příčiny svého neúspěchu hledá u třetích osob, kterým také 
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z jeho strany hrozí nebezpečí. Pronásleduje většinou ženy, s nimiž přichází 

do styku profesně, těm se pak doporučuje vyhledat právní pomoc a se 

stalkerem přerušit všechny kontakty, jestliže to není možné, tak alespoň dát 

najevo jasný nesouhlas s jeho aktivitami. Fixovaný pronásledovatel 

s psychickými poruchami, který se dopouští nebezpečného pronásledování 

(„dangerous delusional fixation stalking“), také věří ve vztah s 

pronásledovanou osobou, kterou může být žena i muž vyššího sociálního 

postavení. Vyznačuje se ale vyšším stupněm narušení psychiky a 

problematické chování se u něj typicky objevilo už v minulosti. Riziko 

násilí je v těchto případech velké. Sadistické pronásledování je pak dle 

Boona a Sheridanové nejméně častým typem stalkingu. Jeho obětí se 

stávají osoby, které pronásledovatel považuje za hodné svého zájmu, často 

úspěšné a šťastné. Metody, jež vůči nim uplatňuje, v nich mají vzbudit 

pocit bezmoci a dát jim najevo, že má jejich život ve svých rukou, snaží se 

je znejistit a psychicky zničit. Oproti pronásledování expartnerem, kde 

stalker jedná tzv. s horkou hlavou, jedná sadistický pronásledovatel 

s chladným rozmyslem. Jeho výhružky je třeba brát velmi vážně, ideální je, 

pokud pronásledovaný změní bydliště. 

Z projevů chování pronásledovatele ve své typologii vychází 

Spitzberg a Cupach. Stalkerova motivace k pronásledování totiž dle nich 

není neměnná, ale v průběhu pronásledování se obvykle mění a tyto změny 

v motivaci se promítají do stalkerova chování. Dle nich tedy neexistují 

určité typy pronásledovatelů, ale hovoří spíše o dvou dimenzích stalkingu, 

mezi nimiž mohou stalkeři v průběhu pronásledování přecházet. Jsou jimi 

dimenze chování, v jejímž rámci může jít o chování expresivní nebo 
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chování kontrolované, a dimenze motivace, tvořená motivy amorózními 

nebo naopak nepřátelskými. Jejich kombinací pak vznikají čtyři kvadranty 

– stalking amorózní kontrolovaný, jehož původce označují jako vtíravého 

pronásledovatele („intrusive pursuer“), stalking amorózní expresivní, jehož 

se dopouští obtěžující pronásledovatel („annoying pursuer“), stalking 

nepřátelský kontrolovaný páchaný organizovaným stalkerem („organized 

stalker“) a stalking nepřátelský expresivní, jehož původcem je 

nesystematický stalker („disorganized stalker“). Zařazením pod některý 

z těchto kvadrantů tak umožňuje zachytit každý případ pronásledování 

k danému okamžiku v jeho konkrétní podobě. Pokud jde o možný výskyt 

násilí vůči pronásledované osobě, nejnižší riziko představuje amorózní 

expresivní stalking následovaný amorózním stalkingem kontrolovaným, 

nejvyšší je u obou typů nenávistného stalkingu.192 Charakter vztahu mezi 

stalkerem a pronásledovanou osobou je určující pro typologii Zony, 

Sharmy a Lanea zahrnující tři skupiny stalkerů, kterými jsou erotomanický 

stalker (erotomanic stalker), stalker posedlý láskou (love obsessional 

stalker) a prostý posedlý stalker (simple obsessional stalker).193 Obdobně i 

                                                           
192 SPITZBERG, Brian H.; CUPACH, William R. Paradoxes of Pursuit : Toward a relational 
model of stalking related phenomena. S.l. : CRC Press, 2001. Podle ČÍRTKOVÁ, Ludmila. 
Nebezpečné pronásledování. České vězeňství : čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. 
2009, č. 3, s. 25-26. 
193 ZONA, M. A.; SHARMA, K. K.; LANE, J. A Comparative Study of Erotomanic and 

Obsessional Subjects in a Forensic Sample. Journal of  Forensic Sciences. July 1993, vol. 38, 

no. 4, s. 894-903. Podle MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary. Stalkers 

and Their Victims. 2nd ed. New York : Cambridge University Press, 2009, s. 59. 
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typologie Harmona194 nebo Wrighta195 vychází ze vztahu stalker-

pronásledovaný. 

6.3.3. Typologie kombinující více kritérií  

Mullen, Patheová a Purcellová196 jsou autory typologie založené na 

kombinaci více klasifikačních kritérií. Jejich tzv. vícerozměrná klasifikace 

je postavena na třech osách, kdy první osu představuje motivace stalkera 

(snaha navázat blízký vztah za účelem zahnání samoty, snaha obnovit 

ukončený vztah nebo se za jeho konec pomstít, snaha pomstít se za 

utrpěnou újmu, snaha o navázání vztahu nebo snaha uspokojit touhu po 

moci), druhou psychický stav pronásledovatele (výskyt psychózy či její 

absence) a třetí charakter předchozího vztahu mezi pronásledovatelem a 

pronásledovaným (intimní vztah, profesionální kontakty, pracovní 

kontakty, známí a přátelé, slavné osoby a cizinci). Podle toho, jak se 

v konkrétním případě tyto osy protínají, pak pronásledovatel spadá do 

jednoho z pěti typů pronásledovatelů, jimiž jsou odmítnutý (zavržený) 

pronásledovatel („rejected stalker“), hledač intimity („intimacy seeker“), 

nekompetentní nápadník („incompetent suitor“), zlostný pronásledovatel 

                                                           
194 HARMON, R. B.; ROSNER, R.; OWENS, H. Obsessional Harassment and Erotomania in a 
Criminal Court Population. Journal of Forensic Sciences. March 1995, vol. 40, no. 2, s. 188-
196. Podle MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary. Stalkers and Their 
Victims. 2nd ed. New York : Cambridge University Press, 2009, s. 61. 
195 WRIGHT, James A.; BURGESS, Allen G.; BURGESS,  Ann et al. A Typology of 
Interpersonal Stalking. Journal of Interpersonal Violence. 1996, vol. 11, no. 4, s. 487-502. 
Podle SHERIDAN, Lorraine; BOON, Julian. Stalker Typologies : Implications for Law 
Enforcement. In BOON, Julian (ed.); SHERIDAN, Lorraine (ed.). Stalking and Psychosexual 
Obsession : Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment. Chichester : 
John Wiley & Sons, 2002, s. 66. 
196 MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary. Stalkers and Their Victims. 
2nd ed. New York : Cambridge University Press, 2009, s. 66-67. 
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(„resentful stalker“) a predátorský pronásledovatel („predatory stalker“). 

Stalking odmítnutým pronásledovatelem je důsledkem ukončení blízkého, 

nejen intimního, vztahu. Motivován je buď snahou o jeho obnovení, nebo 

naopak mstou za jeho ukončení, oba tyto motivační vzorce se také mohou 

v jeho průběhu střídat. Tito pronásledovatelé většinou nepodléhají duševní 

poruše, vykazují ale rysy antisociální či narcistické osobnosti a mnoho 

z nich trpí přílišnou žárlivostí a touhou vlastnit druhého partnera. 

K pronásledování je vede vztek a pocit ponížení nebo nedostatek 

sebedůvěry a zoufalství. Oběti často vyhrožují a uráží ji, možné je i její 

fyzické napadení. Konfrontace s dostatečně vážnou újmou představující 

následek pronásledování však většinou vede k ukončení stalkingu.197 

Hnacím motorem hledače intimity je touha po vytvoření intimního, 

výjimečně i přátelského, vztahu s pronásledovanou osobou, kterou zná 

pronásledovatel jen povrchně. Hledači intimity jsou osamělými osobami 

toužícími po lásce, žijí v iluzi, že jejich city jsou opětovány a opak si 

nepřipouští. Velkou část tvoří psychotické osobnosti, vyskytují se u nich i 

znaky narcismu a hraniční poruchy osobnosti. Vůči pronásledované osobě 

nebývají násilní, jen velmi výjimečně jimi odmítnutí otřese až tak, že 

vyvolá krátkou episodu hněvu a násilí, ta však opět brzy přechází v adoraci 

pronásledovaného. Jedná se však o nejvytrvalejší pronásledovatele a jde 

také o jediný typ stalkera, kde co do počtu dominují ženy.198 Touhou po 

vztahu je motivováno i pronásledování nekompetentním nápadníkem. Spíše 

než o vztah s jednou konkrétní idealizovanou osobou tu ale stalker usiluje o 

příležitost vztah vůbec navázat, na tom s kým mu až tak nesejde. Vybranou 

                                                           
197 Ibid., s. 69-76. 
198 Ibid., s. 83-85. 
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osobu tak typicky obtěžuje jen několik dnů, obvykle však dochází 

k recidivě a stalker se upíná na novou oběť, jež jej zaujme. Tito 

pronásledovatelé se rekrutují z řad osob nedostatečně vybavených 

sociálními dovednostmi v oblasti dvoření se druhému pohlaví, přehlíží 

potřeby a přání druhých a známky nezájmu a odmítnutí tedy ignorují. 

Psychózou většinou netrpí, vyskytují se u nich ale rysy narcismu, obsese, 

deprese, úzkosti i zneužívání návykových látek. Na oficiální kroky vůči 

nim reagují poměrně snadno, oříškem však je zabránit jim v zaměření se na 

další oběť, doporučují se proto opatření posilující jejich sociální 

dovednosti.199 Pronásledování zlostným pronásledovatelem spouští jeho 

přesvědčení, že mu oběť způsobila újmu, v jeho očích je on sám obětí a 

stalking spravedlivým trestem. Někdy pronásledování po určité době 

ekvivalentní trestu ustane, většinou ale přetrvává i nadále živeno pocitem 

uspokojení z nově získané převahy nad pronásledovaným. Tento typ 

stalkerů často trpí psychózami a zneužívá návykové látky. Případná terapie 

je obtížná, neboť mají sklon řadit terapeuty k osobám, jež jim škodí, 

konfrontace s možnými právními následky je pro ně ale znepokojivá 

natolik, že pronásledování ukončí.200 Pro predátorského pronásledovatele je 

pak stalking pouze nástrojem k dosažení jeho skutečného cíle, kterým je 

většinou sexuální útok na pronásledovanou osobu. Pronásledování mu 

slouží k získání potřebných informací o pronásledovaném a moc nad jeho 

osudem je jen bonusem. Na rozdíl od ostatních typů stalkerů predátorský 

pronásledovatel pronásledovanému svou moc nedemonstruje, ale sleduje 

ho skrytě. Má tedy nejužší škálu používaných metod, jedná se pouze o 

                                                           
199 Ibid., s. 86-90. 
200 Ibid., s. 76-81. 
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sledování a pozorování, výjimečně i telefonáty. Typické je i to, že se 

většinou jedná o osoby, jež měly konflikt se zákonem již v minulosti. Jde o 

velmi nebezpečný typ stalkingu, protože pronásledovaný často ani netuší, 

že je sledován, zatímco útoky na pronásledovaného nejsou neobvyklé a 

zabránit jim se jim dá jen těžce.201 

Pronásledovatele blízkých osob („Intimate Stalkers“), 

pronásledovatele známých osob („Acquaintance Stalkers“), 

pronásledovatele veřejně známých osob („Public Figure Stalkers“) a 

pronásledovatele soukromých neznámých osob („The Private Stranger 

Stalkers“) zase rozlišuje tzv. RECON typologie202, v níž jsou 

klasifikačními kritérii předchozí vztah s pronásledovanou osobou a kontext, 

v němž k pronásledování dochází.  

                                                           
201 Ibid., s. 110-123. 
202 MOHANDIE, Kris; MELOY, J. Reid; MCGOWAN, Mila Green et al. The RECON 
Typology of Stalking : Reliability and Validity Based Upon a Large Sample of North American 
Stalkers. Journal of Forensic Sciences. January 2006, vol. 51, no. 1, s. 153-154. 
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7. Posuzování nebezpečnosti pronásledování 

Samotná existence právních nástrojů ochrany pro úspěšné a 

pronásledovanou osobu bezpečné zvládnutí stalkingu nestačí. Klíčovou roli 

v této oblasti hrají poznatky speciální forenzní vědní disciplíny označované 

jako threat assessment. Ta se zabývá hodnocením rizik plynoucích 

z projevů a z chování osob a jejím úkolem je určit rizika, jež pro 

pronásledovanou osobu představuje konkrétní varianta stalkingu. Jedná se 

složitou problematiku vyžadující spolupráci odborníků z více oborů vědy, 

neboť kromě psychologie využívá i znalosti z jiných vědních disciplín.203 

Informace získané v jejím rámci ale umožňují zvolit tu nejvíce vhodnou 

strategii řešení daného případu (tzv. case management), jež povede 

k zastavení stalkingu a ne naopak k jeho eskalaci.204 

Prvním krokem by přitom vždy mělo být získání informací, klíčové 

jsou informace o pronásledovateli, pronásledované osobě, situačních 

faktorech a dynamice pronásledování.205 Jde o důležitý krok, který není 

radno podceňovat, neboť právě na množství a kvalitě získaných informací 

závisí přesnost vyhodnocení rizika a také to, zda následně přijatá opatření 

budou mít na pronásledovatele kýžený efekt. Informace o pronásledovateli 

slouží především k jeho podřazení pod určitý typ stalkera, přičemž pro 

každý z těchto typů je určena i míra ohrožení pronásledovaného. V této 

souvislosti se využívají především typologie Spitzberga a Cupacha, 

                                                           
203 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Threat assessment : psychologické posuzování nebezpečnosti 
výhružek a hrozeb. Kriminalistika. 2010, roč. XXXXIII, č. 2, s. 95. 
204 Ibid., s. 93. 
205 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, 
predikce násilí. Praha : Grada, 2008,  s. 97. 
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Mullena, Patheové a Purcellové a typologie vytvořená Boonem a 

Sheridanovou.206 Naopak Federální úřad pro vyšetřování ve Spojených 

státech amerických pro zjištění míry ohrožení pronásledované osoby 

využívá metodu založenou na výčtu určitých charakteristik 

pronásledovatele, jež signalizují možnost přerostení stalkingu v násilí.207 

Obdobně i Resnick208, James a Farnham209 nebo Mullen, Patheová a 

Purcellová210 pracují s rizikovými faktory na straně stalkera. Vždy přitom 

platí, že čím více těchto charakteristik na stalkera sedí, tím je riziko 

eskalace stalkingu vyšší.211 Díky informacím o pronásledované osobě je 

zase možné vypracovat profil její zranitelnosti, kterou ovlivňují faktory 

jako profese, psychický stav, tělesná konstituce a z ní plynoucí schopnost 

sebeobrany pronásledovaného aj. Informace o situačních faktorech 

vypovídají o situaci, v níž stalking probíhá, např. pronásledování osobou 

žijící několik stovek kilometrů daleko se bude z hlediska hrozby hodnotit 

jinak než osobou bydlící ve vedlejší vesnici. Úkolem informací o dynamice 

pronásledování pak je předpovědět tzv. dramatic moments, okamžiky, ve 

kterých by mohlo dojít k eskalaci stalkingu. Jsou to chvíle, v nichž 

pronásledovatel zažívá intenzivní pocity ponížení nebo odmítnutí, např. při 

                                                           
206 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 228-
230; ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra et al. Pomoc obětem (a svědkům) trestných 
činů : příručka pro pomáhající profese. Praha : Grada, 2007, s. 119. 
207 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 230-
231. 
208 RESNICK, Phillip J. Stalking Risk Assessment. In PINALS, Debra A. (ed.). Stalking : 

Psychiatric Perspectives and Practical Approaches. New York : Oxford University Press, 2007, 

s. 65-69. 
209 JAMES, David V.; FARNHAM, Frank R. Stalking and Serious Violence. Journal of the 
American Academy of Psychiatry and the Law. 2003, vol. 31, no. 4, s. 437-438. 
210 MULLEN, Paul E.; PATHÉ, Michele; PURCELL, Rosemary. Stalkers and Their Victims. 
2nd ed. New York : Cambridge University Press, 2009, s. 240-246. 
211 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpeční expartneři. Právo a rodina. 2011, roč. 13, č. 3, s. 4-5. 
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zjištění, že oběť navázala nový vztah nebo při zásahu úřadů vůči 

pronásledovateli. 212 

Pro posouzení rizikovosti jednotlivých případů stalkingu se ale 

využívají i další nástroje. Speciálně pro případy pronásledování byla 

vytvořena diagnostická pomůcka SAM („Stalking Assessment and 

Management Worksheet“), jež k predikci využívá tři bloky otázek 

zaměřených na průběh stalkingu,určení rizikových faktorů na straně 

stalkera a zjištění zranitelnosti pronásledovaného.213 Dalším používaným 

nástrojem je metoda SRP („Stalking Risk Profile: Guidelines for assessing 

nad managing stalkings situations“)214, ve Spojeném království zase 

využívají konceptu DASH 2009 („The Domestic Abuse, Stalking and 

Honour Based Violence Risk Identification, Assessment and Management 

Model“)215. K posouzení rizika plynoucího z pronásledování navázaného 

na domácí násilí, byl potom vytvořen posuzovací systém SARG („Spousal 

Assault Risk Guide“).216 Především v oblasti ex-partner stalkingu se také 

objevují názory, že násilí je možné předpovědět i intuitivními postupy 

predikce. Ty jsou založené na pocitech a tušeních pronásledovaného a 

vychází z předpokladu, že právě pronásledovaný zná svého bývalého 

partnera a jeho reakce na krizové situace nejlépe.217 Osobně se domnívám, 

                                                           
212 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, 
predikce násilí. Praha : Grada, 2008, s. 100 -101. 
213 Ibid., s. 101. 
214 RACINE, Christopher; BILLICK, Stephen. Classification Systems for Stalking Behavior. 
Journal of Forensic Sciences. January 2014, vol. 59, no. 1, s. 253. 
215 SHERIDAN, Lorraine; ROBERTS, Karl. Key Questions to Consider in Stalking Cases. 
Behavioral Sciences & the Law. 2011, vol. 29, issue 2, s. 266. 
216 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking). 
Kriminalistika. 2004, roč. XXXVII, č. 4, s. 279. 
217 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpeční expartneři. Právo a rodina. 2011, roč. 13, č. 3, s. 5. 

http://www.dashriskchecklist.co.uk/stalking/
http://www.dashriskchecklist.co.uk/honour-based-abuse/
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že v těchto případech sice není vhodné názor pronásledované osoby 

podceňovat, neboť její poznatky o reakcích stalkera mohou být skutečně 

cenné, nelze však stavět pouze na něm. Nejvhodnější by nejspíše bylo, aby 

oběť dostala možnost své poznatky sdělit odborníkovi, který by je 

vhodným způsobem dál použil.  
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Závěr 

Ačkoliv rozhodnutí zákonodárce kriminalizovat v našem trestním 

řádu stalking hodnotím kladně a vnímám ho jako potřebné, musím 

konstatovat, že současná právní úprava tohoto trestného činu má své 

slabiny. Z rozboru skutkové podstaty tohoto trestného vyplynulo, že 

především podmínky dlouhodobosti pronásledování a vzbuzení důvodné 

obavy činí v praxi potíže. Problémem je skutečnost, že tyto pojmy nejsou 

nikde v zákoně přesně vymezeny a tak ohledně jejich výkladu panují 

nejasnosti a rozpory. Judikaturou sice postupně dochází k jejich 

zpřesňování, jednoznačného výkladu se však tímto způsobem nedosáhne 

nikdy. Domnívám se však, že určitá rozvolněnost je případě tohoto 

trestného činu nutná, neboť právě ta dává orgánům činným v trestním 

řízení flexibilitu, jež je v případě stalkingu vzhledem k jeho 

mnohotvárnosti nutná. Jednoznačné zákonné vymezení těchto pojmů by 

orgány činné v trestním řízení připravilo o možnost přihlédnout při řešení 

případů pronásledování ke všem jeho okolnostem. Právě ty však ve svém 

souhrnu určují jeho závažnost a tedy i nutnost trestněprávního postihu. 

Aby však byly orgány činné v trestním řízení tento svůj manévrovací 

prostor schopné účinně využít, je nutné, aby byly s problematikou 

nebezpečného pronásledování a stalkingu náležitě obeznámeny. Domnívám 

se, že právě v tomto spočívá úskalí účinné trestněprávní ochrany 

pronásledovaných osob. Samotná kriminalizace určitého jevu nestačí, není-

li na straně orgánů činných v trestním řízení patrná snaha ji převádět do 

praxe. Ukazuje se však, že orgány činné v trestním řízení případy 
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pronásledování často bagatelizují, pronásledovaným nevěří nebo se 

dokonce domnívají, že věc nespadá do jejich pravomoci. Je tedy nutné 

orgány činné v trestním, především policisty, jež s oběťmi pronásledování 

přichází do styku jako první, v problematice stalkingu náležité vzdělat. 

S mírou obeznámenosti orgánů činných v trestním řízení se 

stalkingem souvisí i další problematický aspekt, a tím je účinnost přijatých 

opatření. Ze získaných poznatků totiž vyplývá, že ne na všechny 

pronásledovatele působí všechna přijatá opatření stejně. K tomu, aby byla 

přijatá opatření schopná zajistit bezpečnost pronásledovaného a nevedla 

naopak k eskalaci stalkingu, je třeba široký rozsah znalostí z různých 

vědních oborů. Je tedy třeba orgány činné v trestním řízení vést k ochotě ke 

spolupráci s potřebnými odborníky. Jen tak totiž budou schopny vybrat 

z prostředků, jež k ochraně pronásledovaného dává právní řád, ty 

nejvhodnější. 

Kromě výše uvedeného se domnívám, že formulace skutkové 

podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování byla zvolena vhodně. 

Ačkoliv řešení ve formě taxativního výčtu se může na první pohled jevit 

jako nevhodné, neboť nemusí obsáhnout všechny podoby pronásledování, 

domnívám se, že skutková podstata tohoto trestného činu je naformulována 

tak, že k tomu docházet nebude a bude schopná držet krok s nezměrnou 

fantazií pronásledovatelů i neustálým vývojem moderních technologií. Jako 

méně šťastné však vnímám systematické zařazení tohoto trestného činu, 

domnívám se, že lépe by mu slušelo podřazení mezi trestné činy proti 

právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, tedy mezi 
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trestné činy upravené v hlavě II. dílu druhém trestního zákoníku. Jde však o 

otázku mající pro praxi jen malý význam. 

Ráda bych také podotkla, že problematice nebezpečného 

pronásledování i stalkingu vůbec není v české literatuře věnována příliš 

velká pozornost. Zřejmá je zejména absence výzkumů, a to jak těch 

týkajících se trestného činu nebezpečného pronásledování, tak i těch 

týkajících se stalkingu. V těchto otázkách tedy čerpám ze zahraniční 

literatury.  
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PolZ / zákon o 
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(trestní řád) 
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usnesením předsednictva České národní rady ze dne 

16. prosince 1992 jako součást ústavního pořádku 

České republiky pod č. 2/1993 Sb. 
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Zákon o obětech 

trestných činů 
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změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 
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Zákon o ochraně Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů 
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osobních údajů 

Úmluva o ochraně 

lidských práv a 

základních svobod 

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 

č.209/1992 Sb, o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na 

tuto Úmluvu navazujících 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 09.12.2015, sp. zn. 

7 Tdo 1178/2015. 

Ostatní  

 Případ stalkingu ženy, pronásledované bývalým manželem, který 

vyvrcholil zapálením její provozovny. Dostupný také z WWW: 

<https://www.novinky.cz/krimi/426934-pronasledovani-manzelky-

skoncilo-zharskym-utokem.html>. 

 Sněmovní tisk č. 410/0. Dostupný také z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0>. 

 Sněmovní tisk č. 410/3. Dostupný také z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=3>. 

 Sněmovní tisk č. 410/2. Dostupný také z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=2>. 

 Stanovisko odboru bezpečnostní politiky k některým problémům 

spojeným s výkladem skutkové podstaty nebezpečné pronásledování ze 

dne 02.03.2010, č. j. MV-22662-2/OBP-2010. 

 Bílý kruh bezpečí. Stanovy BKB [online]. [cit. 23.11.2016]. Dostupný 

také z WWW: <https://www.bkb.cz/o-nas/zakladni-udaje-o-

organizaci/stanovy-bkb/>. 

 VOß, Hans-Georg W. Zur Psychologie des Stalking. In KERNER, 

Hans-Jürgen; MARKS, Erich. Deutscher Präventionstag [online]. [cit. 

09.01.2017]. Dostupný také z WWW: 

<www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=94>. 
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Resumé v českém jazyce 

Tématem diplomové práce je trestný čin nebezpečného 

pronásledování upravený v § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

jež kriminalizuje jednání všeobecně známé pod označením stalking. Práce 

si klade za cíl osvětlit nejen trestněprávní aspekty tohoto trestného činu, ale 

představit jej v komplexnějším pojetí. 

Je proto rozdělena do tří částí, jež tvoří celkem sedm kapitol. 

První část tvořená prvními dvěma kapitolami pojednává o stalkingu a 

jeho obětech. Zabývá se současným pojetím i historickým vývojem 

nahlížení na tento patologický jev, četností jeho výskytu, jeho možnými 

projevy, dopadem na pronásledované osoby a riziky, jež jim ze stalkingu 

plynou. 

Druhá část tvořená třetí, čtvrtou a pátou kapitolou se věnuje samotné 

problematice trestného činu nebezpečného pronásledování. Zabývá se 

procesem jeho zavedení do českého trestního práva a také jeho 

trestněprávními aspekty. Je v ní tedy rozebrána skutková podstata tohoto 

trestného činu a pojednává i o možnostech jeho souběhu s jinými trestnými 

činy a různých prostředcích ochrany poskytovaných pronásledovaným 

osobám v rámci celého právního řádu. 

Poslední třetí část tvoří šestá a sedmá kapitola. V nich se pojednává o 

osobách, jež se pronásledování dopouští, jejich demografii, typologiích, 

podle nichž je lze členit, a také o problematice posuzování rizika ze 

stalkingu plynoucího a jeho prevenci. 
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Závěr práce pak nabízí shrnutí zjištěných poznatků a zhodnocení 

problematických aspektů spojených s trestným činem nebezpečného 

pronásledování.  
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Resumé v anglickém jazyce 

The issue of this thesis is the crime of dangerous stalking, which is 

set out in section 354 of the Act No 40/2009 Coll., Criminal Code and 

which criminalizes behavior commonly known under the term of stalking. 

The thesis aims not only at clarification of the criminal-law aspects of this 

crime, but also at its presentation in a more complex approach. 

So the thesis is divided into three parts, which are comprised of seven 

chapters. 

The first part, which is comprised of first two chapters, deals with 

stalking and its victims. This part addresses both the contemporary concept 

and historical development of this pathological phenomenon, frequency of 

its incidence, its possible manifestation, impact on pursued individuals and 

risk, which follow to them from stalking. 

The second part, which is comprised of third, fourth and fifth chapter, 

deals with issue of the crime of dangerous stalking itself. This part 

addresses the process of its implementation in the Czech criminal law and 

also its criminal-law aspects. So this part analyses this crime and deals also 

with possibilities of its concurrence with another crimes and with various 

tools of protection, which for pursued individuals provides the whole legal 

system. 

The last third part is comprised of sixth and seventh chapter. These 

chapters deal with individuals perpetrating stalking, with their demography, 

typologies enabling to divide them and also with issue of assessing the 

risks resulting from stalking and its prevention. 
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And then the conclusion of this thesis offers summary of discovered 

findings and evaluation of problematic aspects related with the crime of 

dangerous stalking.  
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