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Mrhání ducha v tmách hanebné marnosti,
to je chtíč při činu; a než chtíč uzrá v čin,
zrazuje, zabíjí, chlemstá krev, chystá lsti,
divoký, zvířecí, ukrutný, plný vin;
sotvaže ukojen, odporný jako zlo,
bezhlavě hledaný, a sotva jsi ho měl,
bezhlavě prokletý jako to vnadidlo,
hozené, abys je spolkl a zešílel;
šílený, loví-li, a dopadne-li, též,
zuřivý, pokud měl, má, chce mít svoji věc,
rozkoš, když ochutnáš, bolest, když dopiješ,
blahý sen z počátku, pustý mam nakonec!
To všechno každý ví; nikdo však nedovede
nevstoupit do ráje, který v to peklo vede.
(W. Shakespeare, Sonet 129)

Úvodem
O bolesti a trýzni pramenící z neopětované lásky ví alespoň něco málo
pravděpodobně každý, kdo v rámci evolučního vývoje dospěl do stádia vzpřímené
chůze. Nejen velcí básníci trpěli pod jhem rozjitřeného citu, jemuž jedinou odpovědí
byla ozvěna odrážející se od chladných zdí nedobytné tvrze srdce zbožňované osoby.
Ale co když se z ušlechtilého citu stane nebezpečná posedlost? Když se „milující“
osoba rozhodne, že se s pouhou ozvěnou vlastního vyznání nespokojí? Pak tu máme
rázem téma, kterému kromě dramatického zpracování bude slušet i náležité zpracování
právní. Proto jsem si za téma své diplomové práce zvolila právě trestný čin
nebezpečného pronásledování podle § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Právě ona dramatičnost a exaltovaná emocionalita činí téma stalkingu v jistém ohledu
zrádným. Na jednu stranu jde o téma atraktivní a zajímavé svým psychologickým
přesahem. Na stranu druhou je o něm zakořeněna řada zromantizovaných představ a
falešných mýtů, které brání jeho náležitému uchopení a v konečném důsledku tedy i
pochopení.
Stalking představuje společensky patologický jev vyznačující se širokou
varietou možných jednání, z nichž ta, která lze označit za nebezpečné pronásledování ve
smyslu příslušné skutkové podstaty trestního zákoníku, tvoří pouze část – proto budu
nadále v této práci používat termín „nebezpečné pronásledování“ pro označení
konkrétního trestného jednání a termín „stalking“ jakožto označení širšího fenoménu se
všemi jeho společenskými a psychologickými konotacemi.
Cílem mé práce je poskytnout čtenáři ucelený pohled na danou problematiku,
umožnit mu vnímat trestný čin nebezpečného pronásledování nikoli izolovaně, ale
zasadit jej do širšího kontextu stalkingu jako takového. Mám za to, že právě takový
komplexní přístup ke zpracovávanému tématu následně umožní důkladně a
v souvislostech analyzovat současnou právní úpravu trestného činu nebezpečného
pronásledování. Neomezuji se však pouze na analýzu příslušných trestněprávních
ustanovení, ale usiluji o vytvoření jakéhosi kompaktního přehledu prostředků ochrany
před stalkingem, které má český právní řád k dispozici – tedy vedle prostředků
poskytovaných v rovině práva veřejného také prostředky soukromoprávní.
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Na prvním místě této diplomové práce bude věnován prostor důslednému
vymezení samotného pojmu stalkingu, odstranění balastu pokroucených představ, které
jsou s ním spojovány a přiblížení jednotlivých možných forem stalkingu. Relativně
rozsáhlý prostor věnuji také osobě pachatele z hlediska kriminologického a
psychologického – zejména se zaměřuji na jednotlivé typologie, které osobu
pronásledovatele nazírají z různých úhlů pohledu, snaží se zprostředkovat ponor do
hlubin jeho duše a vyznat se v jeho motivaci. Takový psychologický exkurs považuji za
důležitý zejména z toho důvodu, že právě porozumění psychologii pronásledovatele
podle mého názoru představuje důležitou komponentu rozhodování o efektivní strategii
postupu při managementu případů stalkingu. Obdobně přistupuji i k osobě oběti –
dopady na kvalitu jejího života a subjektivní prožitek tvoří základní stavební kameny
při posuzování škodlivosti pronásledujícího jednání.
Další část práce je věnována důkladné analýze právní úpravy trestného činu
nebezpečného pronásledování, zejména jednotlivým znakům skutkové podstaty a
specifickým pojmům, kterým je třeba při interpretaci a aplikaci tohoto ustanovení
věnovat mimořádnou pozornost. V neposlední řadě se zabývám možnostmi trestního
postihu jednání stalkera v souběhu s jinými trestnými činy a zamýšlím se nad samotnou
povahou trestného činu nebezpečného pronásledování z hlediska jeho možné klasifikace
jako trestného činu trvajícího nebo jako pokračování v trestném činu.
V poslední části své práce se věnuji komparaci české právní úpravy s vybranými
právními úpravami zahraničními, přičemž při výběru konkrétních komparovaných
právních úprav vycházím z geografické, sociokulturní a ideové blízkosti zvolených
států.
Tato diplomová práce reflektuje právní stav ke dni 6. 4. 2015.
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1. Vymezení a vývoj fenoménu stalkingu
Hodláme-li se blíže zabývat trestným činem nebezpečného pronásledování, je
nutné nejdříve objasnit samotný fenomén, který se konstrukcí skutkové podstaty tohoto
trestného činu snažil zákonodárce postihnout.
Výraz stalking pochází z angličtiny, kde sloveso „to stalk“ označuje stopování,
sledování či plížení se za něčím.1 Již z pouhého doslovného překladu do češtiny je
nasnadě, že termín stalking je spjat s lovem, štvanicí. V přeneseném smyslu slova,
v jakém s pojmem stalking operují vědní obory, jako jsou kriminologie, kriminální
psychologie a trestní právo, se však lovnou zvěří stává lidská bytost. Tím ovšem výčet
rozdílů končí – přinejmenším účel jednání skrývajícího se pod tímto termínem
užívaným původně lovci zůstává stejný – totiž dostihnout a uštvat svou oběť.
V oblasti kriminologie je termín stalking definován jako dlouhodobé
pronásledování, které snižuje kvalitu života a může vzbuzovat i strach, přičemž projevy
nevyžádané a nechtěné pozornosti nabývají různých podob – od obtěžování, špehování,
vyhrožování až po útoky proti životu oběti.2 Právě tento nezřídka dost silný agresivní
náboj a invazivní charakter stalking odlišují od tzv. slidičství – voyeurství.3
Pro svou širokou jevovou varietu je značně nesnadné konstruovat jednotné a
všeobecně platné vymezení stalkingu. S jednou ze zřejmě prvních definic přicházejí
v roce 1995 autoři Meloy a Gotthard, když pod tento pojem zahrnují jednání spočívající
v úmyslném, zlovolném, a opakovaném pronásledování a obtěžování jiné osoby, které
ohrožuje její bezpečnost.4 Jiný pokus o definici nabízí o čtyři roky později kolektiv
autorů vedený Mullenem, který ve stalkingu spatřuje konstelaci jednání zahrnující
opakované a vytrvalé pokusy o vynucení komunikace či kontaktu s jinou osobou, která
však o komunikaci ani navázání kontaktu nemá zájem.5

1

HAIS, Karel; HODEK Břetislav. Velký anglicko-český slovník. II. N–Z. 1. vyd. Praha : LEDA, 1997, s.
2249-2250.
2
ZOUBKOVÁ, Ivana et al. Kriminologický slovník. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2011, s. 168.
3
VÁLKOVÁ, Helena et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012, s.
501.
4
MELOY, J.R. The Psychology of Stalking. In MELOY, J.R. (ed.). The Psychology of Stalking : Clinical
and Forensic Perspectives. San Diego : Academic Press, 1998, s. 2.
5
PATHÉ, Michele. Surviving stalking [online]. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2002 [cit.
16. 1. 2015]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10069058.
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Forenzní psychologie na fenomén stalkingu nazírá jako na specifickou formu
vztahového násilí. Jako základní znak se uvádí násilné a nežádoucí pronikání do
privátní sféry oběti, které u oběti vzbuzuje důvodný pocit ohrožení. Z pohledu forenzní
psychologie je akcentován jakýsi „vztahový prvek“ stalkingu – tedy skutečnost, že
stalking je vždy úzce spjat s mezilidskými vztahy – bez ohledu na to, zda se jedná o
vztahy reálné či iluzorní.6 S přihlédnutím k tomuto „vztahovému prvku“ tedy stalking
můžeme charakterizovat jako „soustavné (systematické) a excesivní (tj. evidentně
z normy vybočující) obtěžování druhé osoby projevy nevyžádané a umanuté pozornosti,
podnícené v zásadě buď údajným či skutečným obdivem (erotickou náklonností), nebo
pociťovanou záští, nenávistí či pomstou.“7
Z výše uvedeného lze dojít k závěru, že pojem stalkingu je vůči veškerým
pokusům o přesnou a jasnou definici platnou napříč všemi vědními obory, které
fenoménu stalkingu věnují svou pozornost, značně odolný. I přes veškeré nesnáze je
však možné vypozorovat a shrnout několik elementů, které jsou přítomny vždy, a to
způsob jednání spočívající v nevyžádaném pronikání do soukromí jiné osoby, implicitní
či explicitní výhružka z tohoto jednání vyplývající a odůvodněné obavy oběti
pociťované v důsledku tohoto jednání.

1. 1. Falešné mýty o pronásledování
Případy stalkingu, obzvláště ty, které skončí v soudních síních, jsou atraktivním
tématem pro média. Zajisté je v pořádku, že se tento jev dostává do širšího povědomí,
avšak v některých případech, snad za účelem vyvolání větší senzace, dochází k jakési
bulvarizaci pojmu stalkingu a jeho obsahu, což může jak u laické, tak odborné
veřejnosti vést k vytvoření řady mylných představ a závěrů, ať už o stalkingu jako
takovém či o jeho pachatelích nebo obětech. V následujících řádcích si dovoluji
poukázat na nejčastější z těchto omylů tak, jak je ve své práci podává Čírtková.
Prvním z těchto mýtů je přesvědčení o tom, že stalkerovo jednání je vedeno
duševní poruchou a že taková osoba již na první pohled bude vykazovat vnější
nápadnosti ve svém chování, vystupování apod. V případě, že takováto odchylka od
6

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpečné pronásledování: jak ho rozpoznat? : Poznámky k trestnosti
stalkingu. Právo a rodina. 2009, č. 7, s. 1.
7
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 55.
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normy není na první pohled zřejmá, nutně docházíme k mylnému závěru, že daná osoba
jistě nemůže být pronásledovatelem.8 Většina stalkerů však žádnou duševní poruchou
v klinickém slova smyslu netrpí. Poruchy osobnosti a chování (psychopatie) nebo
psychotická onemocnění u pronásledovatelů jsou spíše vzácné. Jedinou výjimku
v tomto ohledu mohou tvořit pronásledovatelé prominentů a celebrit.9 Na základě
takové úvahy pak snadno dojde k podcenění relativně nenápadných a současně sociálně
inteligentních pronásledovatelů – oběti pak těžko někdo uvěří.10
Druhý široce rozšířený mýtus se týká motivace jednání stalkera, která je
spatřována v pouhém erotickém poblouznění či neopětované lásce. Nyní však již víme,
že existují i jiné druhy motivace, jako jsou zášť, nenávist, pomsta, či touha druhého
ovládat.
Další hojně se vyskytující mylné domněnky se opět týkají osoby pachatele.
Jednak se vychází z předpokladu, že stalker je cizí, neznámá osoba. Tento přístup však
nevyhnutelně vede k bagatelizaci nebezpečí, které by potenciálně mohlo plynout od
známé či blízké osoby – typicky například ex-partnera. Druhá všeobecně zakořeněná
mylná představa redukuje pachatele stalkingu pouze na muže.11 Přestože ve statistikách
muži jako pachatelé stalkingu dominují (dle studie autorek Imríškové a Podané jsou
pachateli muži v 79 % případů), rozhodně zde nemůžeme mluvit o genderové
exkluzivitě jevu.12
Obdobně nelze souhlasit s názorem, že stalking vždy vyústí v násilné napadení
oběti. K rozšíření této představy zajisté přispívají média, která zviditelňují zejména
kauzy, v nichž došlo k brutálnímu napadení oběti či rovnou jejímu usmrcení. Riziko
hrozby násilného napadení rozhodně není radno podceňovat, obzvlášť s přihlédnutím ke
skutečnosti, že s postupem času mají aktivity stalkera stupňující se tendenci ve
frekvenci i intenzitě. Ovšem opačný extrém „strašení oběti“ vedoucí k druhotné
traumatizaci zajisté také nemůže být žádoucí.
8

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 57.
9
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2009, s. 218.
10
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 57.
11
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009, s. 219.
12
IMRÍŠKOVÁ, Romana; PODANÁ Zuzana. Prevalence a charakteristiky stalkingu v České republice:
výsledky viktimologického výzkumu. Trestněprávní revue. 2014, č. 4, s. 94.
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Na posledním místě uvádím dle mého názoru nejvíce ošemetnou falešnou
představu založenou na konstatování, že konfrontace pronásledovatele s obětí je
efektivní strategií řešení. Navzdory všeobecnému trendu favorizujícímu mediační
strategie, v případě pronásledování pro tento přístup není místo. Je nutné si uvědomit,
že stalking nepředstavuje interpersonální konflikt. Pachatelovým cílem je získat kontakt
s obětí – lhostejno jakou cestou a za jakých okolností k němu dojde.13

1. 2. Historický vývoj fenoménu stalkingu
Přestože se stalking obecně považuje za relativně moderní fenomén, v oblasti
psychiatrie je podobný jev znám nepoměrně delší dobu - již od 18. století se
francouzský psychiatr Philippe Pinel společně se svým žákem Jean-Étienne Esquirolem
zabývají popisem a objasněním tzv. erotomanie.14,15 Později ve 20. století se tímto
jevem zabývá řada dalších renomovaných psychiatrů jako byli Kraepelin, De
Clérambault nebo Hart. Jeden z prvních případů popsaných De Clérambaultem v jeho
díle Les Psychoses Passionelles zde poslouží jako reprezentativní vzorek předmětu
jejich zkoumání: třiapadesátiletá Francouzka byla skálopevně přesvědčená o tom, že je
do ní zamilován britský král Jiří V. Věřila, že britští turisté a námořníci připlouvající do
Francie jsou královými posly, kteří jí mají zvěstovat jeho lásku. Sama se za králem
několikrát vydala – své návštěvy Spojeného království vždy strávila trpělivým čekáním
před branami Buckinghamského paláce; když jednou zahlédla, že se pohnul závěs
v jednom z palácových oken, vnímala to jako tajný signál od krále určený jen pro ni.
Na tomto místě je však vhodné podotknout, že výše popsaný jev je lidské
společnosti znám mnohem déle než od dob, kdy se jím začala zabývat psychiatrie. Již
v dobách starověku byl obdobný syndrom popsán Hippokratem, Galénem či
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ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009, s. 219.
14
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking).
Kriminalistika. 2004, č. 4, s. 274.
15
Erotomanii lze definovat buď jako chorobné nutkání k nadměrnému, příp. nepřiměřenému sexuálnímu
ukojení (též hypersexualismus) nebo jako chorobné, naprosto neopodstatněné domněnky subjektu, že je
milován naprosto cizí osobou nebo osobami. Definice přejata z GEIST, Bohumil. Psychologický slovník.
2. vyd. Praha : Nakladatelství Vodnář, 2000, s. 60.
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Plútarchem. V období středověku byl zaznamenáván různými lékaři té doby a pronikl i
do klasických literárních děl jako je Boccaciův Dekameron.16
Ve 20. století to byl právě De Clérambault, kdo jako první výslovně upozornil,
že motivem v některých případech nemusí být nezpracovaný či neopětovaný milostný
cit, sexualita či erotika – jako další přinejmenším stejně významné motivy uváděl
pýchu, pocit mimořádnosti sebe sama a narušení kontaktu s realitou.
O nedlouho později, ve druhé polovině 20. století, dochází ke změně přístupu a
„milostné pronásledování“ či „umanuté obtěžování“ druhé osoby se stává doménou
oborů s těsnou vazbou na kriminalitu – důvod je nasnadě: značné rozšíření množství
případů, které končily nikoli v rukou psychiatrů, ale v rukou soudců.17 Nejznámější a
snad i nejčastěji skloňovanou je v tomto ohledu kauza Johna Warnocka Hinckleyho,
který 30. března 1981 vypálil před hotelem Hilton ve Washingtonu ze své pistole šest
nábojů na prezidenta Reagana. Jako motiv svého činu uvedl, že chtěl imponovat herečce
Jodie Fosterové. Do té se zamiloval během mnohočetného sledování filmu, kde
ztvárnila jednu z hlavních rolí – právě díky tomuto opakovanému sledování se
Hinckleyho vztah k Fosterové postupně upevňoval, prožitky nabývaly rázu fixní
představy o faktické existenci citové vazby herečky k němu a naopak. Soudní proces
vedený proti J. W. Hinckleymu byl ukončen dne 21. června 1982 s tím, že Hinckley byl
prohlášen za nepříčetného a exkulpován a bylo rozhodnuto o jeho umístění do
psychiatrického ústavu.18
Nezanedbatelnou roli ve změně náhledu na problematiku sehrávají také doposud
neznámé podoby pronásledování, jako je telefonní teror nebo kyberstalking. Tradičně
používaný pojem erotomanie je nahrazen pojmem stalking, který lépe postihne veškerou
škálu jevů a zdůrazní spojitost excesivního systematického pronásledování s násilím.
S touto výraznou proměnou také souvisí řada dalších otázek, které byly do té doby

16

LLOYD-GOLDSTEIN, Robert. De Clérambault On-Line: A Survey of Erotomania and Stalking from
the Old World to the World Wide Web. In MELOY J.R. (ed.). The Psychology of Stalking : Clinical and
Forensic Perspectives. San Diego : Academic Press, 1998, s. 193-195.
17
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking).
Kriminalistika. 2004, č. 4, s. 274.
18
VACEK, Jaroslav. Velké psychiatrické případy. 1. vyd. Praha : Paseka, 2001. S. 429-482.

8

opomíjeny, a teď jim začala být věnována větší pozornost, jako je ochrana oběti či
stanovení míry pravděpodobnosti přechodu pronásledování do přímé agrese.19

1. 3. Formy stalkingu
Již výše bylo naznačeno, že způsoby jednání a projevy stalkerů nabývají velmi
rozmanitých podob, čímž se úspěšně vzpírají všem pokusům o zobecnění. Pozorujeme
jak použití ilegálních prostředků k postupu vůči oběti, tak prostředky zcela legální a
v obecné rovině neškodné. Specifikem je zde skutečnost, že teprve celková skladba a
řetězení jednotlivých stalkerových aktivit zakládá stalking jako takový.20
V obecné rovině můžeme v rámci stalkingu rozlišit tři hlavní způsoby chování
stalkerů. Nejmírnější podobu představují případy obtěžování, které se v odborné
literatuře označují jako tzv. distální stalking. Pronásledovatel – ať již anonymní nebo
oběti známý kontaktuje oběť z prostorové nebo virtuální dálky.21 Situace, kdy již
dochází k více či méně otevřenému kontaktu pronásledovatele s obětí, spadají do
kategorie případů pronásledování (tzv. proximální stalking). Zde se objevují
nepřehlédnutelné známky přítomnosti pronásledovatele a pokusy o přímý kontakt jsou
razantnější, než je tomu u pouhého obtěžování. Nejzávažnější podobu stalkingu pak
představuje pronásledování s vyhrožováním – ať již na dálku nebo v přímém kontaktu
pachatel oběti otevřeně vyhrožuje vážnou újmou.22
V konkrétnější rovině patří mezi nejčastější způsoby, jakými pronásledovatelé
navazují kontakt se svou obětí níže uvedené metody nebo jejich vzájemné kombinace:
a) Pronásledování, resp. sledování
b) Vyhledávání fyzické blízkosti oběti
c) Soustavný dohled
Někteří pronásledovatelé hlídají a vyčkávají na místech, kde se oběť zpravidla objevuje.
Takovéto hlídkování může být uskutečněno na jakémkoli pro pronásledovatele
19

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009, s. 214.
20
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 60.
21
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009, s. 225.
22
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009, s. 226.
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výhodném místě – nejčastěji však pronásledovatel drží hlídku ve svém automobilu nebo
venku před domem oběti.
d) Objednávání zboží nebo služeb jménem oběti
Obdobně se však lze setkat také s rušením objednávek či dodávek zboží nebo služeb –
například přerušení dodávek elektřiny nebo plynu.
e) Umělé vyvolávání soudních sporů
Motivace takového jednání pronásledovatele může být dvojí – buď snaha o kontakt
s obětí za každou cenu, nebo touha po pomstě v případě, že je pronásledovatel
přesvědčen o tom, že se na něm oběť dopustila jakékoli křivdy.
f) Šíření bludů a lživých zvěstí o oběti ve snaze ji zdiskreditovat
Pronásledovatel touto cestou usiluje o pošpinění pověsti a dobrého jména své oběti mezi
jejími přáteli, příbuzenstvem, v zaměstnání nebo mezi sousedy. Takovéto jednání u
oběti vyvolává stres a značnou tíseň navzdory tomu, že se taková osočení nakonec
ukážou jako nepravdivá.
g) Výhružky a zastrašování
Výhružky mohou být jak explicitní, tak pouze naznačené. Zpravidla bude vyhrožováno
fyzickým násilím, ale objevuje se také vyhrožování diskreditací nebo veřejným
ponížením oběti. Výhružky mohou mířit i na třetí osoby, jako například na rodinu oběti,
její přátele či spolupracovníky.
h) Poškozování majetku oběti
Nejčastěji se terčem útoku proti majetku stává automobil oběti – typické je
propichování pneumatik či poškrábání karoserie. Obecně by se dalo říci, že se v drtivé
většině případů jedná o takový majetek oběti, ke kterému může mít pronásledovatel
relativně snadný přístup. Nezřídka se objevují také zdi či ploty poškozené graffiti.
Někteří pronásledovatelé se však neostýchají ani vniknout přímo do soukromí oběti, kde
mohou buď zanechat vzkaz či odcizit určité symbolické věci (typicky osobní věci oběti,
fotografie, spodní prádlo apod.). V některých případech se objevují i útoky na domácí
zvířata.
i) Napadení
K napadení oběti či třetí osoby se uchyluje pouze menšina pronásledovatelů – může jít o
fyzický útok násilné povahy, ale objevují se i případy sexuálních ataků. Zvláštností je
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zde skutečnost, že napadení zpravidla předcházejí výhružky, resp. jakési jeho ohlášení,
tzv. avízo.
j) Kontakt prostřednictvím třetích osob („stalking by proxy“)
V těchto případech pronásledovatel prostřednictvím podvodů a manipulací přesvědčí
třetí osobu, aby se na jeho aktivitách podílela – pronásledovatel například přesvědčí
někoho ze svých přátel, aby hlídal u domu oběti, protože oběť „mu je nevěrná“ nebo se
pronásledovatel sám označí za oběť pronásledování.23

1. 3. 1. Kyberstalking
Společně s pokrokem v oblasti moderních technologií se konstituovaly i nové
platformy pro komunikaci. Virtuální komunikace se již stala běžnou součástí
každodenního života. Kromě množství výhod a usnadnění pro své uživatele však přináší
i řadu nebezpečí a pestrou škálu možností zneužití. Konkrétně v oblasti pronásledování
se pachatelům otevřely dříve netušené možnosti obtěžování obětí takříkajíc „z pohodlí
vlastního domova“.
O kyberstalkingu lze hovořit jako o zvláštní podobě stalkingu odehrávající se
v kybernetickém prostoru – jedná se tedy o pronásledování prostřednictvím internetu.24
Můžeme říci, že kyberstalking spočívá v zasílání různých zpráv pomocí instant
messengerů, chatu, prostřednictvím VoIP technologií, sociálních sítí, e-mailu apod.25
Zahraniční autoři D’Ovidio a Doyle kyberstalking definují jako „opakované užívání
Internetu, e-mailu, nebo obdobných prostředků digitální elektronické komunikace, za
účelem obtěžování, vystrašení nebo vyhrožování jednotlivci nebo skupině osob.“26
Kyberstalking můžeme rozdělit na přímý a nepřímý, přičemž přímým
kyberstalkingem se rozumí využívání internetu či mobilních telefonů k zasílání
nevyžádaných obtěžujících e-mailů či zpráv s agresivním, nenávistným, vulgárním nebo
zastrašujícím

obsahem

adresovaných

přímo

23

oběti.

Pod

pojmem

nepřímého

PATHÉ, Michele. Surviving stalking [online]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002 [cit.
19. 1. 2015]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10069058.
24
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 63.
25
LOBOTKA, Andrej. Cyberstalking. Státní zastupitelství. 2014, č. 4, s. 44.
26
D’OVIDIO, Robert; DOYLE, James. A Study on Cyberstalking : Understanding Investigative Hurdles
[online]. In FBI Law Enforcement, 2003, vol. 72, n. 3, p. 10 [cit. 19. 1. 2015]. Dostupné z
http://www2.fbi.gov/publications/leb/2003/mar03leb.pdf.
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kyberstalkingu pak hovoříme o situaci, kdy stalker prostřednictvím internetu rozšiřuje
nepravdivé či nenávistné zprávy nebo vyhrožuje oběti, a to prostřednictvím webových
stránek, diskusních fór, sociálních sítí a podobně.27 Typicky se setkáváme
s uveřejňováním inzerátů nabízejících či poptávajících sexuální služby pod jménem
oběti společně s jejími kontaktními údaji apod. Pro upřesnění je třeba dodat, že většina
stalkerů nepoužívá k pronásledování pouze jednu internetovou službu, ale kombinují
různé možnosti. Navíc, jak ve svém článku uvádí Lobotka, přinejmenším co se týče
praxe u nás, převládají pronásledovatelé, kteří kyberstalking využívají spíše jako
doplněk osobního pronásledování zblízka.28
Na více místech v odborné literatuře29 je možné se setkat se závěrem, že se
kyberstalking a stalking v reálném prostředí od sebe příliš neliší – zejména v tom
ohledu, že i v případě kyberstalkingu je vyšší pravděpodobnost, že se pronásledovatel a
oběť již znají, resp. že spolu měli bližší či intimní vztah. Druhým obecně přijímaným
předpokladem bylo, že jen zcela výjimečně se stává, aby se vztahy navázané a
udržované na internetu překlopily v kyberstalking. Výzkumy prováděné ve Spojených
státech amerických v letech 2000 až 2012 však v tomto ohledu přinesly překvapivé
výsledky – pouze 49,5 % obětí mělo s útočníkem předchozí vztah.30 Nabízí se
myšlenka, že právě díky moderním technologiím, resp. jejich jednoduchému použití,
snadné dostupnosti a celkové uživatelské pohodlnosti, se k šikaně v kybernetickém
prostoru uchyluje čím dál více osob, které by se k pronásledování v reálném světě
neodvážily, případně by pro ně bylo příliš časoprostorově náročné. Svou roli zřejmě
sehrává i jistý pocit anonymity, který nám internetový prostor poskytuje – byť je tento
pocit jakkoli balamutivý. Kyberstalking tak právě díky svému distančnímu charakteru
může být, zejména mezi mladými kyberstalkery, vnímán jako téměř neškodná
počítačová hra, virtuální realita, která zmizí společně s okamžikem vypnutí počítače.

27

JAROŠOVÁ, Ivana. Cyberstalking [online]. In epravo.cz [cit. 19. 1. 2015]. Dostupné z
http://www.epravo.cz/top/clanky/cyberstalking-91552.html.
28
LOBOTKA, Andrej. Cyberstalking. Státní zastupitelství. 2014, č. 4, s. 46.
29
srov. např. BURGESS, Ann Wolbert; BAKER, Timothy. Cyberstalking. In BOON, Julian;
SHERIDAN, Lorraine (ed.). Stalking and Psychosexual Obsession : Psychological Perspectives for
Prevention, Policing and Treatment. Chichester : Wiley, 2002, s. 201 nebo dále ČÍRTKOVÁ, Ludmila.
Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1. vyd. Praha : Grada, 2008,
s. 63.
30
WHOA Comparison Statistics 2000 – 2012 [online]. In Working to Halt Online Abuse [cit. 20. 1.
2015]. Dostupné z http://www.haltabuse.org/resources/stats/Cumulative2000-2012.pdf.
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Tato snadná dostupnost a iluze neskutečnosti dle mého názoru představují potenciálně
nebezpečné faktory z hlediska hrozby rozšiřování tohoto jevu.

1. 3. 2. Ex-partner stalking
O tom, že rozpad partnerského vztahu zřídkakdy představuje příjemnou
záležitost spojenou s oslavnými salvami, není třeba polemizovat. Existují však jedinci,
kteří zhroucení partnerského vztahu nedokážou přijmout a uchylují se k patologickým
formám jednání, jejichž motivem je buď snaha obnovit či zachránit zkrachovalý vztah,
nebo touha pomstít se bývalému partnerovi za rozchod – není přitom výjimečná situace,
kdy se oba motivy střídavě prolínají.31
V případě ex-partner stalkingu se tedy nejedná o specifika ve způsobu realizace
pronásledování, jako je tomu u kyberstalkingu, nýbrž o osobu pronásledovatele a jeho
vztah s obětí. Autoři Meloy a Walker ve své studii uvádí, že „stalking je souhrnný
název, kterým označujeme všechny aktivity, jimiž se vztahový násilník snaží zachovat
spojení se svým odcházejícím partnerem.“32 Jistou zvláštnost představuje také četnost
výskytu ex-partner stalkingu – zpravidla se uvádí, že až 50 % všech případů
pronásledování tvoří právě pronásledování bývalým partnerem.33 Dle statistik se po
krachu vztahu pronásledovatelem stává typicky muž – až v 75 % případů.34 Zde
podotýkám, že tento výsledek přímo koresponduje se závěrem o genderové rozdílnosti
v dimenzi, která je v oblasti psychologie definována jako schopnost řešit problémy
(problem solving skills) – muži na této dimenzi dosahují výrazně horších výsledků než
ženy, a tak se zdá, že se muži k obtěžujícímu pronásledování uchylují proto, že
nedokážou

vyřešit

vztahové

problémy

jiným

způsobem.35

Většina

případů

pronásledování (až 72 %) se pak vyvine u vztahů trvajících méně než čtyři roky.36

31

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009, s. 220.
32
WALKER, L.; MELOY, J.R. Stalking and Domestic Violence. In MELOY J.R. (ed.). The Psychology
of Stalking : Clinical and Forensic Perspectives. San Diego : Academic Press, 1998, s. 142.
33
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking).
Kriminalistika. 2004, č. 4, s. 278.
34
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 1.
35
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009, s. 216.
36
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 3.
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Kromě výše uvedeného je ex-partner stalking specifický svou vazbou na domácí
násilí – oba dva jevy sice představují dvě samostatné a svébytné varianty partnerského
teroru, avšak tyto se mohou vyskytovat i jako vzájemně propojené.37 Z tohoto hlediska
pak autoři Hoffmann a Kükenová rozlišují dvě varianty pronásledování bývalým
partnerem – ofenzivní a defenzivní.
V případě defenzivního ex-partner stalkingu pronásledování nepředchází žádné
fyzické domácí násilí. Problém zde představuje skutečnost, že ačkoliv se budoucí
pronásledovatel cítí ve vztahu spokojeně, trpí obavami z potenciální ztráty partnerky a
časem se na ní stává silně emocionálně závislým. Oproti tomu je ofenzivní stalking
pokračováním fyzického domácího násilí, přičemž motivem je zde snaha o udržení či
znovuzískání kontroly nad obětí. U ofenzivního stalkingu by měl být největší důraz
kladen na ochranu oběti před napadením a ochranu společných dětí před tzv.
instrumentalizací – tedy před tím, aby byly pronásledovatelem využívány jako nástroj
pro deptání bývalé partnerky.38
Silnou vazbou mezi stalkingem a ostatními formami násilí mezi partnery a expartnery se ve svých výzkumech již dříve (1998) zabývali autoři Tjaden a Thoennes –
dle výsledků jejich výzkumu 81 % žen, které byly pronásledovány bývalým partnerem,
jím bylo také fyzicky napadeno. K obdobným závěrům dochází ve svém výzkumu také
Palarea (1999) – podle výsledků jeho pozorování je u bývalých intimních partnerů
dvakrát vyšší pravděpodobnost použití výhružek a zastrašování než u pronásledovatelů,
kteří se s obětí sice znali, ale neexistoval mezi nimi předchozí intimní vztah. Výrazně
vyšší pak u někdejších intimních partnerů byla pravděpodobnost použití brachiálního
násilí nebo ničení majetku oběti. Tyto závěry pak ve své studii shrnuli a provedením
vlastního výzkumu potvrdili autoři Sheridanová a Davies.39
S ohledem na poměrně vysoký výskyt násilného jednání mezi pronásledovateli
z řad bývalých partnerů je dobré zavčasu vyhodnotit pravděpodobnost rizika
komplikovaného průběhu rozchodu a na něj potenciálně navazující pronásledování.
Jisté ukazatele tak mohou potenciální oběť varovat již v průběhu intimního vztahu.

37

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 47.
38
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 6.
39
SHERIDAN, L.; DAVIES, G. M. Violence and the prior victim-stalker relationship [online]. In
Criminal Behaviour and Mental Health. 2001, roč. 11, č. 2, s. 102-116 [cit. 21. 1. 2015]. Dostupný také z:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbm.375/abstract.
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Mezi tyto varovné signály se obecně řadí manipulativní sklony, snaha o kontrolu
partnera, nepřiměřená žárlivost, majetnické projevy a snaha o izolaci partnera
vyhýbáním se běžným sociálním kontaktům.40 V případě, že trvající intimní vztah
vykazuje tyto znaky a je budován na takto asymetrickém modelu, představuje pro
potenciální oběť jedinou možnost jasné a definitivní ukončení dysfunkčního vztahu.41
Důraz je kladen právě na definitivnost ukončení vztahu – opakované a neúspěšné
pokusy o ukončení vztahu mohou naopak stalking rozpoutat nebo dovést k eskalaci.
Čírtková ve svém článku zmiňuje výsledky výzkumů, které v souladu s Fiedlerovou
teorií o „fatální atrakci špatně definovaných vztahů“ naznačují, že se pronásledování
častěji objevuje právě u vztahů, které byly opakovaně neúspěšně ukončovány.42

1. 3. 3. Pronásledování veřejně známých osobností
„Jsem posedlý nedosažitelným. Musím ze svého života odstranit to, čeho nemohu
dosáhnout“. Tato slova napsal své sestře Robert John Bardo krátce předtím, než v roce
1989 zavraždil americkou herečku Rebeccu Schaeffer.43 Právě tento případ byl
impulsem pro to, aby se do té doby v podstatě opomíjenému jevu stalkingu začala
věnovat větší pozornost. Přitom pronásledování veřejně známých osobností tvoří
z celkového objemu případů pronásledování zhruba jednu třetinu a obecně bývá pro svá
specifika vyčleňováno jako poměrně samostatná oblast.44 Stalking se v tomto případě
odehrává v rámci iluzorního vztahu, který chce pronásledovatel svými akcemi
navodit.45
Zmiňované zvláštnosti se týkají především osobnosti pronásledovatelů. Přestože
neexistuje jednotný profil pronásledovatelů veřejně známých osobností, lze vypozorovat
jisté společné znaky. Často se jedná o sociálně nepříliš úspěšné jedince, kteří vedou
spíše osamělý život. Na rozdíl od ostatních pachatelů se u pronásledovatelů veřejně
známých osobností vyskytují klinicky relevantní symptomy. Nejčastěji se setkáváme s
40

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpeční expartneři. Právo a rodina. 2011, č. 3, s. 1.
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpeční expartneři. Právo a rodina. 2011, č. 3, s. 2.
42
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Expartner stalking a jeho podoby. Právo a rodina. 2011, č. 2, s. 4.
43
SAUNDERS, Rhonda. The Legal Perspective on Stalking. In MELOY J.R. (ed.). The Psychology of
Stalking : Clinical and Forensic Perspectives. San Diego : Academic Press, 1998, s. 25-26.
44
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 67-68.
45
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpečné pronásledování: jak ho rozpoznat? : Poznámky k trestnosti
stalkingu. Právo a rodina. 2009, č. 7, s. 1.
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poruchami osobnosti46 spadajícími podle DSM-IV do druhé skupiny tzv. emocionálně a
dramaticky se chovajících47 - konkrétně se sem řadí porucha osobnosti histrionská,
narcistická, antisociální a hraniční. Dle řazení MKN-10 se jedná o poruchy uvedené
v V. kapitole v bodech F60 – F69 jako poruchy osobnosti a chování u dospělých.48
Nezřídka se objevují i psychotické potíže.49
Další nápadnost, kterou můžeme u pronásledovatelů zaměřujících se na veřejně
známé osobnosti pozorovat, je střídavá volba objektů zájmu – pronásledovatel za svůj
život může vystřídat postupně více obětí. Objevují se však i případy pronásledování
paralelního. Obě tyto skutečnosti potvrzují validitu závěru, že v případě pronásledování
veřejně známých osobností jde pronásledovateli mnohem více o samotný proces
pronásledování, než o konkrétní osobu, která má být cílem projeveného zájmu.50

1. 4. Antistalkingová legislativa a její počátky
Jak již bylo uvedeno výše, byly to právě případy pronásledování celebrit, které
na fenomén stalkingu upoutaly pozornost a to nejen mezi širokou veřejností, ale
zejména v oblasti legislativy, neboť začalo vysvítat, že si zákonodárci s tímto jevem
budou muset určitým způsobem poradit.
Kromě již zmíněného tragického případu pronásledování zakončeného vraždou
herečky Rebeccy Schaeffer v roce 1989 to byl ještě brutální útok na herečku Theresu
Saldana, který se odehrál o sedm let dříve – v roce 1982. Toho roku Arthur Jackson
poprvé spatřil Theresu Saldana ve filmu Deliverance. Jedno zhlédnutí pro okamžitou
fascinaci stačilo. Jackson pak vykonstruoval vcelku důmyslný plán, který mu měl

46

Podle starší terminologie nazývaná psychopatie. Charakteristické je, že jedinec má takové povahové
vlastnosti, jimiž trpí buď on sám, nebo jeho okolí; takto postižená osobnost je nevyvážená, mezi
jednotlivými vlastnostmi chybí harmonická souhra typická pro osobnost normální. Charakteristika
převzata z PAVLOVSKÝ, Pavel a kol. Soudní psychiatrie a psychologie. 4. akt. vyd. Praha : Grada
publishing, a.s., 2012, s. 89.
47
Diagnostický a statistický manuál duševních chorob vytvořený Americkou psychiatrickou společností.
48
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; desátá revize;
aktualizovaná verze k 1. 4. 2014.
49
Termín psychóza společně s termínem neuróza tradičně označovaly hlavní diagnostické kategorie.
Psychózy zahrnovaly závažnější duševní poruchy, kdy chování a myšlení jedince bylo natolik narušeno, že
ztratil kontakt s realitou, nebyl schopen zvládnout požadavky běžného života a obvykle byl hospitalizován.
Nyní se psychózy a neurózy jako hlavní kategorie v DSM-IV již neobjevují. Charakteristika převzata
z ATKINSON, Rita a kol. Psychologie. 2. akt. vyd. Praha : Portál, 2003, s. 527.
50
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
vyd. Praha : Grada, 2008, s. 68-70.

16

zajistit, aby byl se ženou svého srdce skutečně až na věky. Rozhodl se, že se vypraví ze
Skotska do Spojených států Theresu zavraždit, nechá se chytit a bude odsouzen k trestu
smrti. Pak spolu budou moci být navěky v posmrtném životě. Prostřednictvím
detektivní agentury se mu podařilo zjistit adresu. Jackson na Theresu čekal u jejího
domu. Když vyšla ze dveří, přiblížil se k ní a zasadil jí deset bodných ran. Díky
včasnému zásahu kolemjdoucího nebyl Jacksonův plán naplněn.
V návaznosti na tyto dva alarmující incidenty pak v roce 1990 Kalifornie jako
první stát v USA i jako první stát v celosvětovém měřítku přijímá specifickou
antistalkingovou právní úpravu účinnou od 1. ledna 1991. Do konce roku 1992 byly
zákonné úpravy postihující stalking nebo obtěžování přijaty v dalších 30 amerických
státech.51 Postupně následují i další země – Velká Británie například zvolila cestu
zahrnutí jednání, jež koresponduje s pojmem stalking, pod zákonnou úpravu proti
obtěžování a v roce 1997 přijala zákon s názvem The Protection from Harassment
Act.52 Na sklonku devadesátých let se přidává Austrálie a o něco později, v roce 2001
Japonsko. V evropském měřítku je jednou z prvních zemí kriminalizujících stalking
Nizozemsko zavádějící zákonnou úpravu tohoto jednání v roce 2001.53 V roce 2006
následuje „trend“ antistalkingové legislativy Rakousko a rok nato i Německo.54 Na
příslušné právní úpravy jednotlivých vybraných zemí se konkrétněji zaměřím při
komparaci v nadcházejících kapitolách této diplomové práce.

1. 4. 1. Česká republika – možnosti trestního postihu stalkingu do 31. 12.
2009
Za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „trestní zákon“), specifická úprava zaměřená na jednání, v němž je spatřován
stalking jak byl popsán výše, neexistovala. Jedinou možnost tedy představoval trestní
51

SAUNDERS, Rhonda. The Legal Perspective on Stalking. In MELOY J.R. (ed.). The Psychology of
Stalking : Clinical and Forensic Perspectives. San Diego : Academic Press, 1998, s. 25-31.
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INFIELD, Paul; PLATFORD, Graham. Stalking and the Law. In BOON, Julian; SHERIDAN, Lorraine
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Treatment. Chichester : Wiley, 2002, s. 221-235.
53
FOX, K. A.; NOBLES, M. R.; FISHER, B. S. Method behind the madness : An examination of stalking
measurements [online]. Aggression and Violent Behavior. 2011, č. 16 (1), s. 74-84 [cit. 23. 1. 2015].
Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178910000753.
54
VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních
souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 257 a násl.
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postih takového jednání, jehož se pachatel v rámci stalkingu dopustil, jako jiného
trestného činu, pokud byly naplněny všechny znaky jeho skutkové podstaty a ostatní
zákonné požadavky. Tyto možnosti trestního postihu stalkingu však byly značně
roztříštěné a nereflektovaly dostatečně vlastní podstatu a charakteristické rysy tohoto
jevu. Výčet skutkových podstat, jejichž aplikace přicházela v těchto případech v úvahu,
je vskutku široký: § 178 neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 197a vzbuzení
důvodné obavy, § 202 výtržnictví, § 206 pomluva, § 209 poškozování cizích práv, §
215 týrání svěřené osoby, § 215a týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo
domě, § 219 vražda, § 221 úmyslné ublížení na zdraví, § 222 úmyslná těžká újma na
zdraví, § 230 účast na sebevraždě, § 231 omezování osobní svobody, § 232 zbavení
osobní svobody, § 235 vydírání, § 237 útisk, § 238 porušování domovní svobody, § 239
úmyslné porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 240 úmyslné prozrazení nebo
využití tajemství dopravovaných zpráv, § 241 znásilnění a § 257a poškození a zneužití
záznamu na nosiči informací.55
Problematický element představovala také skutečnost, že orgány činné
v trestním řízení přistupovaly v praxi k případům s typickými rysy stalkingu nepříliš
iniciativně – zejména tam, kde k poruše chráněného zájmu ještě nedošlo a jednalo se
„pouze“ o ohrožovací delikt.56

1. 4. 2. Důvody a proces přijetí antistalkingové právní úpravy v České
republice
Výše uvedený výčet trestných činů, jejichž aplikace eventuálně připadala
v úvahu v některých případech pronásledování, je sám o sobě dostatečnou ilustrací
důvodů, které vedly k přijetí nové skutkové podstaty trestného činu nebezpečného
pronásledování. Nelze opomenout ani fakt, že za situace, kdy pronásledovatelovo
jednání bylo složeno z jednotlivých aktivit, které – nazírány izolovaně v rozporu
s právem nebyly (telefonáty, SMS zprávy, e-maily, zasílání dárkových předmětů,
vyhledávání fyzické blízkosti oběti apod.), byla justice v podstatě bezzubá. Přitom, jak
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již bylo uvedeno, pro stalking je klíčové právě řetězení a celková skladba jednotlivých
aktivit pronásledovatele.
Další důvod uvádí ve svém článku autoři Korbel a Šámal, když poukazují na
souvislost nebezpečného pronásledování a domácího násilí, resp. na případy, kdy je
pronásledování pokračováním domácího násilí po odchodu terorizovaného partnera.
Použití ustanovení § 215a trestního zákona by zde nebylo možné a ani zákon č.
135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím,
by neposkytl ochranu. Došlo by tak k poměrně paradoxní situaci, kdy by se oběť
domohla právní ochrany snáze, pokud by s násilníkem žila ve společné domácnosti.57
Vládní návrh nového trestního zákoníku (poslanecký tisk č. 410) byl Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky předložen dne 25. 2. 2008. V tomto původním
návrhu ještě skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování nebyla
obsažena. Až v rámci projednání v Ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky došlo ke schválení zavedení této nové skutkové podstaty,
která měla být podle bodu A.38./II. Pozměňovacích a jiných návrhů k vládnímu návrhu
na vydání trestního zákoníku ze dne 4. 11. 200858 zařazena jako § 352 trestního
zákoníku. Po dovršení legislativního procesu byl zákon vyhlášen dne 9. 2. 2009 ve
Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 40/2009 Sb.59
Zavedení ustanovení o nebezpečném pronásledování do nového trestního
zákoníku vyvolalo jisté pochybnosti z hlediska „nadměrného“ rozšiřování trestní
represe, a to i do oblasti rodinných a jiných společenských vztahů.60 Nelze však
pominout skutečnost, že zavedení této skutkové podstaty reflektuje existující negativní
společenský jev (ze sociologického hlediska je fenomén chorobného pronásledování
řazen mezi sociálně patologické jevy)61, a zdá se tak být v současných sociokulturních
podmínkách skutečně relevantní. Obzvlášť s přihlédnutím k prognóze očekávaného
bujení tohoto jevu v návaznosti na pokrok moderních technologií etc.
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2. Pachatel
Pro označení osob dopouštějících se stalkingu se i v našich zeměpisných šířkách
zabydlel anglický termín „stalker“. Může jím být jakýkoliv člověk, stalkeři pocházejí ze
všech sociálních vrstev a věkových kategorií. Přesto však z této diverzity lze na základě
statistických údajů vybrat jisté množiny osob z hlediska věku, pohlaví, společenského
postavení nebo kariéry, které k pronásledování inklinují více. Ze statistických údajů
vyplývá, že zhruba 80 % stalkerů je mužského pohlaví, většina ve věkovém rozpětí
mezi 30 a 40 lety.62 Co se zaměstnání a kariéry týče, závěry jednotlivých autorů se různí
– zatímco někteří zastávají názor, že mnoho stalkerů je nezaměstnaných, případně o své
místo přišli v důsledku přílišné časové náročnosti svých aktivit,63 jiní uvádějí, že
pachatelé zastávají spíše kvalifikované profese64. Například Horáková ve svém článku
reflektujícím první zkušenosti po zavedení skutkové podstaty trestného činu
nebezpečného pronásledování uvádí, že v rámci České republiky mezi pachateli
převažují lidé zaměstnaní, přičemž osoby bez pravidelného měsíčního příjmu tvořily
pouze třetinu z celkového objemu případů.65 Jak již bylo uvedeno výše, významnou
množinu stalkerů tvoří osoby, jimž zkrachoval partnerský vztah.

2. 1. Typologie pachatelů
Existují různé přístupy a metody snažící se roztřídit, klasifikovat a typologizovat
stalkery. Bohužel žádná taková klasifikace, resp. výzkum zaměřený na pachatele
pronásledování, na naší domácí scéně nebyl proveden. V následujících řádcích tedy
budu vycházet ze zahraničních studií a pokusím se poskytnout komplexní náhled na
jednotlivé možnosti třídění.
Typologický přístup vychází z předpokladu vzájemné podobnosti určitých
stránek psychiky u některých osob a současné odlišnosti těchto společných znaků od
jiných osob. V důsledku toho dochází k identifikaci a zařazení jedince do několika
nepřekrývajících se kategorií, resp. typů, do nichž jsou seskupeny osoby s podobnými
62
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charakteristikami. Vytváření typologií si klade dva cíle – jednak vytvořit funkční
vědecký systém klasifikace a jednak vytvořit heuristické schéma, které by bylo užitečné
pro praxi a zároveň z praxe vycházelo.66
V jednotlivých studiích se uplatňují různá kritéria, na základě nichž je členění a
zařazování k jednotlivým typům pachatelů prováděno. Níže nastíním některé
z klasifikačních systémů, se kterými je možné se v zahraniční odborné literatuře setkat.

2. 1. 1. Klasifikace založené na charakteristických rysech stalkera nebo oběti
Stalking byl původně nazírán jako problém osobnosti stalkera – uplatňoval se
psychologický

přístup.

Například

Skoler

rozlišuje

čtyři

základní

archetypy

pronásledovatele – histrionský stalker, borderline stalker, narcistický stalker a disociální
stalker, u nichž uvádí i typické psychologické atributy. U histrionského stalkera se tak
setkáváme se žárlivostí, neuspořádanými milostnými vztahy, vztahovou soutěživostí,
masochismem a neuměřeností. Borderline stalker ve svém chování typicky střídá
zbožňování s odmítáním, primitivní idealizaci a následnou devalvaci oběti. Pro
narcistického stalkera je typická idealizovaná představa o oběti, jejíž odmítnutí vnímá
jako zradu, na kterou reaguje depresí a agresivitou. Absence empatie, výhružky a
predace za účelem kontroly života oběti jsou charakteristickými znaky disociálního
stalkera.67
Z psychopatologického hlediska pak stalkery ve své práci člení také autoři
Dressing, Maul-Backer a Gass. Rozlišuje se skupina psychotických stalkerů,68
intermediární skupina69 a skupina psychicky zdravých stalkerů. Nutno zde poznamenat,
že kolektiv autorů psychopatologickou typologii stalkerů používá pouze jako jednu
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z komponent vícerozměrné klasifikace, kterou následně využívají pro posouzení
trestnosti a stanovení prognózy dalšího chování stalkera. Další komponenty této
klasifikace představuje analýza vztahu mezi stalkerem a jeho obětí a stalkerova
motivace. Poté, co je stalker zařazen do jedné ze tří uvedených skupin, se zkoumá, jak
psychopatologické symptomy ovlivňují jeho soudnost a jeho schopnost ovládat se.70
V roce 1993 přichází se svou typologií, která je vázána na charakteristické znaky
oběti, Holmes. Podle typu oběti rozlišuje šest typů stalkerů – pronásledovatele celebrit
(„celebrity

stalker“),

pronásledovatele

ex-partnera

(„domestic

stalker“),

pronásledovatele politiků („political stalker“), pronásledovatele z vášně („lust stalker“),
pronásledovatele ze zištné motivace („hit stalker“) a pronásledovatele zhrzeného v lásce
(„love-scorned stalker“). Pronásledovatelé z vášně jsou typicky motivováni sexuálně,
od jedné oběti přechází k druhé, postupují sériově. U pronásledovatelů ze zištné
motivace nenacházíme psychické poruchy. Jejich jednání je motivováno snahou získat
peníze, za kterýmžto účelem oběti vyhrožují, případně se uchylují i k násilnému
jednání.71
Z dalších typologií, které bychom mohli do této kategorie zařadit lze zmínit
například typologii Kienlenové a kolektivu, která stalkery rozdělila do dvou skupin
jednoduše podle toho, zda byli shledáni psychicky nemocnými či nikoliv.72

2. 1. 2. Klasifikace vycházející ze vztahu mezi stalkerem a obětí
Již výše bylo zmíněno, že stalking je úzce spjat s mezilidskými vztahy, bez
ohledu na to, zda se jedná o vztahy reálně existující nebo o vztahy iluzorní mající
základ pouze v bujné fantazii či psychické poruše pronásledovatele. Vznikla tak řada
studií, které se snaží detailněji postihnout rozdíly jednotlivých typů vztahů mezi
stalkerem a jeho obětí.
Empirická zjištění pomohla vytvořit jakousi triádu typů vztahů, u nichž se
pronásledování objevuje nejčastěji. Jedná se o vztahy osobní (milenecké či partnerské,
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dále sem spadají např. také vztahy sousedské), pracovní vztahy a vztahy
zprostředkované mediálně (tedy pronásledování veřejně známých osobností).73
Autoři Zona, Palarea a Lane podle typu vztahu mezi obětí a pachatelem roztřídili
následující tři typy pachatelů pronásledování – běžného obsedantního pronásledovatele
(„simple obsessional“), posedlého milovníka („love obsessional“) a erotomana
(„erotomaniac“).

V případě

běžného

obsedantního

pronásledovatele

se

oběť

s pachatelem již znají – buď se jedná o ex-partnery, nebo osoby, které mezi sebou měly
spíše krátkodobý vztah intimního charakteru, který nemusel překročit hranici několika
málo schůzek. V případech ex-partnerů je pronásledování nezřídka pokračováním
domácího násilí. U krátkodobých vztahů jsou problematické zejména situace, kdy je
jeden z partnerů v takovém vztahu nepřiměřeně emocionálně angažován a v reakci na
odmítnutí a ztrátu kontroly se projevuje hněvivě, ukřivděně atp. Do této kategorie však
spadají i případy, kdy vztah mezi obětí a pachatelem neměl intimní charakter – typicky
se jedná o vztahy ze zaměstnání, vztahy založené na profesionální bázi (lékař - pacient,
pedagog - student, obchodní partneři atd.), ale také vztahy sousedské, vztahy mezi
spolužáky, spolubydlícími nebo osobami, které měly intimní vztah se stejným
partnerem apod. (např. bývalá přítelkyně pronásleduje současnou přítelkyni svého
bývalého partnera). Dle autorů typologie představují běžní obsedantní pronásledovatelé
případ jednak nejběžnější, ale také nejnebezpečnější co se týče rizika násilného chování
vůči oběti. Pro posedlé milovníky je naopak charakteristická absence reálného vztahu
s pronásledovanou osobou. Typicky sem spadají případy pronásledování veřejně
známých osobností, ale do hledáčku stalkera se může dostat i „obyčejný člověk“. Pokud
jimi vyhlédnutý objekt zájmu nereaguje na projevy zbožňování, případně reaguje
negativně, přecházejí k demonstraci narůstající frustrace, hněvu, eventuálně záměru
fyzicky konfrontovat oběť. V této kategorii se častěji objevují psychiatrické diagnózy –
zejména schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha. Přestože jejich projevy vůči
oběti mohou působit mimořádně znepokojivým dojmem, výzkumy ukázaly, že jsou
většinou méně nebezpeční než běžní obsedantní pronásledovatelé. Na rozdíl od
posedlých milovníků erotomani žijí v bludu, že objekt jejich zájmu jim náklonnost
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opětuje. Dle Zony a kol. do této kategorie spadají překvapivě zejména ženy. Oběťmi
jsou ve většině případů muži s vyšším socioekonomickým statusem.74
Z dalších typologií vycházejících ze vztahu mezi stalkerem a obětí lze zmínit např.
klasifikaci Harmona a kol., kteří předchozí interakci typově rozdělili na „osobní“,
„profesionální“, „zaměstnaneckou“, „mediálně zprostředkovanou“, „povrchní známost“
a „žádnou / neznámou“. V roce 1997 pak na základě výsledků výzkumu provedeného na
vzorku 593 amerických studentů kolektiv autorů vedený Fremouwem kategorizoval
podle formy vztahu oběť-stalker čtyři skupiny – „přítele“, „běžné rande“, „vážné
rande“ a „neznámá osoba“.75
Z výše uvedeného demonstrativního výčtu jednotlivých členění dovozuji, že
závěry jednotlivých autorů jsou v tomto ohledu víceméně obdobné, liší se pouze
v nuancích detailnějšího členění na konkrétní typy. Z uvedených typologií zřetelně
vysvítá také skutečnost, že jako specifická a v praxi častá varianta se vyčleňuje
pronásledování ex-partnerem, o kterém bylo podrobněji pojednáno v předchozích
kapitolách.

2. 1. 3. Multi-axiální přístupy ke klasifikaci stalkerů
Jak ve svém článku podotýkají autoři Boon a Sheridanová, klasifikace stalkerů a
jejich obětí pouze na základě jejich předchozího vztahu je sice přínosná, zejména
v oblasti teorie, avšak v některých ohledech může být zjednodušující a může tvořit jen
část klasifikačního procesu. Zdůrazňují zejména skutečnost, že tyto typologie
nedostatečně zohledňují výskyt duševních nemocí mezi pronásledovateli, jejich
motivaci a konkrétní projevy chování stalkera, jímž pronásledování realizuje, přestože
právě tyto mohou být určující pro předvídání rizik, která oběti, případně třetím osobám,
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hrozí.76 Mezi tzv. multi-axiálními přístupy zde uvádím členění australského kolektivu
autorů z roku 1999 pod vedením Mullena a členění vypracované v roce 2002 ve Velké
Británii autory Sheridanovou a Boonem.

2. 1. 3. 1 Typologie dle Mullena a kol.
Klasifikace vypracovaná Mullenem zahrnuje kontext, v němž se stalking
rozvíjel, motivaci k pronásledování, eventuální psychiatrickou diagnózu a předchozí
vztah pronásledovatele a oběti. Pachatelé byli roztříděni do následujících pěti skupin.
a)

Odmítnutý nebo zavržený stalker („rejected stalker“)
Považují se za nejhojněji zastoupený typ, který je z převážné většiny představován
ex-partnery, nicméně může se jednat o jakýkoli blízký vztah, do kterého odmítnutá
osoba značně emocionálně investovala. Pronásledování je odpovědí na nevítané
ukončení tohoto vztahu. Motivací může být buď snaha o návrat či touha po odvetě,
případně fluktuace mezi obojím. Psychiatrické symptomy se vyskytují pouze u
některých, avšak u značné části stalkerů tohoto typu se setkáváme s jistými
osobnostními abnormalitami, případně poruchami osobnosti per se (nejčastěji se
vyskytuje narcistická77, dependentní78, eventuálně paranoidní79). Ze všech typů
pronásledovatelů byl u odmítnutých pozorován nejširší repertoár obtěžujícího
jednání. Riziko vyhrožování i přímého fyzického napadení je v těchto případech
vyšší než u ostatních typů.
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b) Hledač intimity („intimacy seeker“)
Tento typ stalkerů je veden potřebou navázat intimní vztah s vyhlédnutým cílem –
ať už známým či neznámým – za každou cenu. Hledači intimity v představách
obdaří objekt svých tužeb zvláštními kvalitami a stvoří si z něj ideálního partnera.
Odmítavé reakce oběti přehlížejí, jsou přesvědčeni, že jejich snahy budou nakonec
korunovány úspěchem. Pronásledovatelé celebrit, o kterých bylo pojednáno výše,
spadají buď do tohoto typu, nebo do typu nekompetentních svůdců, o kterých bude
pojednáno níže. Vážnější duševní poruchy jsou pro tento typ relativně časté (od
těžkých jako je schizofrenie, až po poruchy osobnosti), spadají sem též případy
erotomanie. Agresivní projevy nejsou běžné a v případě, že se objeví, nezřídka
směřují vůči třetím osobám, které stalker vnímá jako překážky, jež mu brání v
dosažení vysněného cíle.

c)

Nekompetentní svůdce („incompetent suitor“)
U nekompetentních svůdců se snoubí nevalná sociální zdatnost a představy o tom,
že na oběť mají jakýsi nárok. Tato třaskavá kombinace vede k urputným a
nepřiměřeným snahám o navázání kontaktu. Pronásledování trvá ve srovnání
s předchozími typy kratší dobu, ale je zde vyšší podíl „recidivy“ – stalkeři tohoto
typu se budou k takovému jednání uchylovat opakovaně, pouze změní cílovou
osobu. Závažnější psychické poruchy se u nich vyskytují zřídka.

d) Nenávistný slídil („resentful stalker“)
S nenávistnými slídily se setkáváme mnohem méně často než s předchozími typy.
Spouštěčem pro jejich jednání je domnělá nebo skutečná újma, kterou utrpěli.
Svými aktivitami pak směřují nejen k odplatě, ale i – ve vlastních očích –
ke znovunastolení spravedlnosti. Motivací je vyvolání strachu a tísně u oběti. Jsou
charakterističtí velkou vytrvalostí, proti oběti jsou schopni vést vleklá tažení.
S ohledem na motivaci jsou u nich výhružky běžné, avšak pravděpodobnost
napadení oběti není vysoká.

e)

Predátorský násilník („predatory stalker“)
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V případech

predátorských

násilníků

dominují

muži.

Prostřednictvím

pronásledování oběti dosahují sexuálního uspokojení – motivace je zde tedy
zřejmá. Toto jednání však může být pouhou přípravou ke – zpravidla sexuálnímu –
útoku na oběť. U většiny predátorských násilníků je zjištěna parafilie80.81
2. 1. 3. 2 Typologie dle Boona a Sheridanové
Taxonomie byla vypracována na základě informací získaných od obětí celkem
124 skutečných případů se záměrem posloužit v praxi odborníkům, kteří se zaobírají
živými případy, zejména policistům. Uvádí i příklady vhodného postupu u toho kterého
typu pronásledovatele.
a)

Bývalý partner – představuje zhruba 50 % všech případů pronásledování
Pro pronásledovatele, kterým je ex-partner, je charakteristická zahořklost, až
hostilita vůči oběti, jednání řízené vztekem je značně impulzivní (nejedná se o
chladný kalkul jako u sadistických stalkerů). Ex-partner oběti otevřeně vyhrožuje a
svaluje na ni vinu za krach vztahu. Proti oběti neváhá vést štvavou kampaň, do
které angažuje rodinu a přátele. Riziko použití fyzického násilí je značné, stejně
jako ničení majetku oběti. Veškeré výhružky je nutno brát nanejvýš vážně.
Doporučuje se eliminace kontaktů oběti s pronásledovatelem, v extrémních
případech i přemístění oběti na vzdálené místo mimo dosah pronásledovatele. O
pronásledování ex-partnerem bylo blíže pojednáno v kapitole 1. 3. 2.

b) Umanutý (poblázněný) obdivovatel – představuje zhruba 18,5 % všech případů
pronásledování
U tohoto typu stalkerů dále rozlišujeme dva podtypy – mladého obdivovatele a
obdivovatele středního věku. Vyhlédnutý objekt zájmu je spíše modlou než obětí.
Veškeré myšlenky stalkera se upínají k oběti, podřizuje jí všechny svoje fantazie,
jejichž charakter je laděn romanticky a pozitivně. Nepředstavují žádné nebezpečí,
80
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k vyhrožování se neuchylují. U mladých obdivovatelů se doporučuje změna
kognitivní perspektivy,82 čímž se rozumí opatrné a šetrné, avšak důkladné
vysvětlení situace zahrnující zdůraznění právních aspektů a toho, nakolik může celá
záležitost být pro oběť nepříjemná, až traumatizující. U obdivovatelů středního
věku se doporučuje obdobný postup doplněný o přerušení všech kontaktů, případně
psychologické poradenství v oblasti pronásledovatelova existujícího vztahu.83

c)

Fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami – představuje zhruba 15,3 %
všech případů pronásledování – nebezpečný typ
V případě, že se oběť dostane do hledáčku stalkera tohoto typu, měla by okamžitě
zbystřit – nebezpečí násilí a sexuálního útoku je značné. Tento typ stalkera již
zpravidla byl v psychiatrické péči nebo má za sebou kriminální historii v oblasti
sexuální delikvence, případně i stalkingu jako takového. Výskyt psychických
poruch je častý – zejména tzv. hraniční porucha osobnosti84 či epizodická
schizofrenie. Vzorec chování těchto stalkerů je inkoherentní, těžko lze předvídat.
Pronásledovatel se nepravidelně „zjevuje“ na různých místech, urputně oběť
bombarduje telefonáty, zprávami, či ji navštěvuje v místě jejího pracoviště.
Komunikace je urážlivá a vulgární, plná obscénností. Ve svých představách je
pevně přesvědčen, že mezi ním a obětí vztah skutečně existuje. V těchto případech
se doporučuje vypracovat psychiatrický či forenzní posudek a dále postupovat
v souladu se zjištěnými informacemi.

d) Fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami – méně nebezpečný typ
I tento typ pronásledovatele žije v bludu o existenci skutečného vztahu mezi ním a
obětí, přestože ji zpravidla sotva zná. I tak však slepě věří, že oběť jeho city
82

Jedná se o „psychologickou analýzu toho, jak lidé zpracovávají, ukládají a vybavují si informace a
znalosti a jak jsou tyto informace a znalosti využívány při rozhodování a řešení problémů.“ Definice
přejata z: http://fim.uhk.cz/cogn/?Module=dictionary&Letter=K&Site=3.
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opětuje. Pokud už si připustí skutečnost, že „vztah“ neodpovídá jeho fantazijní
představě, inklinuje k racionalizaci a svalování viny na třetí osoby, které stojí jeho
lásce v cestě. Výhružky se zpravidla neobjevují, nicméně riziko nebezpečí není
radno podceňovat. Oběť by v těchto případech měla vyhledat právní pomoc a na
jakékoli pokusy o kontakt ze strany pronásledovatele nereagovat.

e)

Sadistický pronásledovatel – představuje zhruba 12,9 % všech případů
pronásledování
Oběť pro něj představuje lovnou zvěř, trofej. Projevy jsou zpočátku relativně mírné,
ale postupně nabírají na intenzitě a rychle eskalují. Pachatel postupuje chladně a
racionálně, jednotlivé akce se skládají v promyšlenou mozaiku strachu, tísně a
teroru (např. vzkazy uvnitř zamčeného vozidla, záměrné zanechávání rafinovaných
stop, aby se oběť dozvěděla, že byl v kontaktu s jejími osobními věcmi apod.).
Střídají se projevy náklonnosti a zastrašování (nikoli nenávisti!), po období
persistentních ataků se pachatel odmlčí, aby po čase neočekávaně udeřil znovu –
oběť se tak naprosto přestává orientovat v situaci, což umocňuje traumatizaci.
V konečné fázi pachatel zcela přebírá kontrolu nad jejím životem. V návaznosti na
uvedené tak nepřekvapí, že v případech sadistických stalkerů se jedná o
psychopatické osobnosti. V těchto případech bývá velice náročné učinit
pronásledování přítrž. Oběť by měla být poučena o tom, aby veškeré aktivity
pronásledovatele pečlivě zaznamenávala pro účely řízení před soudem. Na prvním
místě by se však oběti mělo dostat citlivé terapeutické pomoci. Doporučuje se
zvážit přestěhování oběti, přičemž není ani tak důležitá fyzická vzdálenost sama o
sobě, jako spíše utajení a nedostupnost pronásledovateli. Při výběru vhodných
opatření by policie měla vycházet z toho, že inteligentní sadistický pronásledovatel
dokáže s postupem autorit kalkulovat, přizpůsobit se mu a eliminovat tak pro sebe
veškerá rizika postihu při současném zachování maximálně destruktivního vlivu na
oběť.85
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3. Posuzování nebezpečnosti pronásledování
Identifikace a vyhodnocování rizika (angl. „risk assessment“) představuje
důležitý element v rozmanitých oblastech, avšak v těsné vazbě na kriminalitu jako by
ještě nabýval na důležitosti. Posuzování nebezpečnosti pronásledování by se dalo
s trochou nadsázky označit jako svatý grál v oblasti výzkumů zabývajících se
stalkingem. Schopnost efektivní predikce rizik a následnou volbu vhodných strategií a
nástrojů intervence (angl. „case management“) lze – a to nejen z hlediska bezpečnosti
oběti – v případech pronásledování považovat za esenciální.
Hodnocení nebezpečnosti pronásledování je postaveno na sběru a vyhodnocení
informací dostupných v konkrétním případu, přičemž za klíčové se považují informace
o pronásledovateli, informace o oběti, situační faktory (jak rizikové, tak pozitivní, které
ohrožení oběti naopak tlumí) a dynamika průběhu pronásledování.86
Z hlediska

posuzování

nebezpečí

plynoucího

z osoby

pronásledovatele

představují užitečné vodítko právě typologie pachatelů, a to i přesto, že někdy není
možné konkrétní osobu přiřadit pouze k jednomu typu. V praxi se ponejvíce uplatňují
typologie uvedené v kapitole 2. 1. 3 této diplomové práce. Například internetové
stránky

obsahující

řadu

informací

týkajících

se

pronásledování

www.stalkingriskprofile.com87 vycházejí z typologie Mullena a kol.88 Právě Mullen a
jeho kolegyně MacKenzie, dva z autorů zmiňovaných internetových stránek, přicházejí
s pojmem domény rizika, jež je vystavěná ze čtyř kritérií posuzování: eskalace, tedy zda
pronásledování má či bude mít stupňující tendenci, doba či délka trvání pronásledování
– obecné pravidlo zní, že čím déle pronásledování trvá, tím horší prognózy jsou,
znovuobnovení obtěžování a intenzivní psychické a sociální poškozování oběti.89 Právě
s přihlédnutím k těmto kritériím byla vypracována výše zmiňovaná Mullenova
typologie, proto může nalézt praktického uplatnění při posuzování rizika.
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Kromě

přiřazení

pronásledovatele

ke

konkrétnímu

typu

dle

některé

z používaných typologií, díky kterému je možné vytvořit si alespoň v hrubých obrysech
představu, co můžeme v daném případě očekávat, se dále v prognózách nebezpečnosti
rozlišují statické a dynamické rizikové faktory. Za statické faktory můžeme označit
relativně neměnné veličiny v osobnosti posuzovaného jednotlivce, jako jsou osobnostní
poruchy, příp. jiné psychopatologie, abúzus návykových látek, či násilné sklony apod.
Oproti tomu dynamické faktory souvisí s aktuálními stavy či problémy, které na osobu
pronásledovatele působí – spadá sem také posouzení otázky uskutečnitelnosti fyzického
útoku (např. zda pronásledovatel vlastní zbraň nebo má možnost ji snadno získat).
Vedle osoby pachatele je nutné také vytvořit profil rizikovosti jednotlivé oběti – přihlíží
se např. k objektivní možnosti oběti zajistit si bezpečí, k jejímu subjektivnímu stavu a
zjišťuje se její celková vulnerabilita. Mimo profilů rizikovosti pronásledovatele a oběti
je třeba věnovat pozornost také predikci momentů, které by mohly způsobit eskalaci
násilí – tedy posuzování dynamiky průběhu pronásledování. Mezi takové momenty se
řadí například intervence třetích osob do průběhu stalkingu, navázání nového vztahu
obětí či rozhodnutí soudu ve věci (např. v případě ex-partner stalkingu svěření dětí do
péče).90 Na tomto místě je však třeba podotknout, že existují i další instrumenty, které
se zaměřují na konkrétní varianty pronásledování – v případě pronásledování spojeného
s domácím násilím byl např. ve Velké Británii vytvořen posuzovací systém SARG
(Spousal Assault Risk Guide)91 či v Kanadě vyvinutá diagnostická metoda SARA
(Spousal Assault Risk Assessment), jejíž obdoba

SARA DN byla

pro Českou

republiku zpřístupněna Bílým kruhem bezpečí, o.s. v rámci projektu „Hráz“.92
Jako relativně samostatná součást oblasti hodnocení rizika se v posledních letech
vydělila disciplína, pro kterou se mezinárodně ustálil výraz „threat assessment“, tedy
disciplína, která se zaměřuje na „vyhodnocování nebezpečnosti plynoucí z řečové
výhružky anebo z chování konkrétního jedince, a to bez ohledu na to, zda je ohrožovatel
známou či neznámou osobou.“93 Threat assessment vychází z předpokladu, že
90

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky : Domácí násilí, stalking, predikce násilí. 1.
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výhružky94 a hrozby mohou skutečně avizovat blížící se fyzické násilí či útoky. 95 Je
tedy nutné konstruovat postupy, které by umožnily diferencovat plané výhružky od těch
míněných vážně. De Becker tak rozlišuje výhružky a hrozby podle motivace na
intrinsivně (vnitřně) motivované výhružky, které jsou nápadné svou emocionalitou a
silně expresivním vyjádřením, a na extrinsivně (z vnějšku) motivované výhružky bez
emocí, které naopak formulují podmínky a požadavky, na jejichž nesplnění pachatel
váže realizaci násilí. „Emocionální“ hrozby jsou obecně hodnoceny jako méně závažné,
vychází se z předpokladu, že emoce jsou „procesy, které obvykle bývají krátkodobé a
s přibývajícím časem slábnou a vyhasínají.“96 Čírtková rozlišuje při posuzování
nebezpečnosti výhružek v rámci stalkingu hrozbu instrumentální a afektivní, přičemž
poukazuje na to, že ačkoliv afektivní hrozba vážně traumatizuje oběť, zpravidla na sebe
neváže fyzický útok.97
Ze všech komponent, ze kterých se komplex posuzování nebezpečnosti
pronásledování skládá, bych však – v souladu se závěry psychologických studií –
v závěru této kapitoly ráda podtrhla, že klíčovou roli vždy sehrává osobnost pachatele.
Přestože od ostatních komponent, jako je profil oběti či situační faktory, nelze odhlížet,
osobnost pronásledovatele bychom mohli označit za jakousi platformu, na které se – ve
spolupůsobení s ostatními prvky – podoba pronásledování rozvíjí, a která je pro tuto
podobu určující.

4. Oběti stalkingu
Osoba oběti je pro úvahy o fenoménu stalkingu klíčovým prvkem. Stalking má
na oběti a jejich blízké okolí mnohdy doslova zničující dopady vybírající si daň zejména
v oblasti psychologické či sociální – právě tato skutečnost sehrála zásadní roli při
kriminalizaci tohoto jednání. V mnoha jurisdikcích je definice stalkingu závislá na
94
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jednání, kterým pronásledovatel vyvolá u oběti strach – reakce oběti je pak pro
vymezení trestného činu, který postihuje toto jednání, určující spíše než zločinné
úmysly pachatele.98 Výzkumem oběti trestného činu, její rolí v genezi jeho spáchání,
procesem viktimizace, účastí a zapojením do procesu odhalování a stíhání kriminality,
včetně její prevence se pak zajímá vědní obor viktimologie, který je zpravidla chápán
jako součást kriminologie.99
Obecně je třeba vycházet z předpokladu, že obětí stalkingu se může stát
prakticky kdokoli, bez ohledu na věk, pohlaví, společenský či rodinný status, kulturní
pozadí, fyzický vzhled nebo sexuální orientaci.100 S tímto závěrem koresponduje i
obecné tvrzení, které je možné vztáhnout plošně na jakoukoli trestnou činnost, totiž že –
navzdory raným pokusům prvních viktimologů dokázat, že existují typy lidí, kteří
zločince vysloveně přitahují – není možné sestavit stručný a přehledný seznam
charakteristik, které by jedince předurčovaly k viktimizaci libovolného druhu. Lze tedy
říci, že obětí se může stát kdokoli, včetně osob, které vykazují minimum rizikových
faktorů, případně u nich rizikové faktory zcela absentují. Operuje se však s fenoménem,
který podporuje genezi zločinu na straně oběti – její zranitelnost (vulnerabilita). Jistá
míra zranitelnosti oběti musí předcházet každé viktimizaci a je tvořena řadou rozličných
faktorů - externích i interních, faktorů generovaných statisticky, avšak nezanedbatelnou
roli mohou sehrát také epizodické životní okolnosti - a to jak na straně oběti, tak na
straně pachatele. Zranitelnost oběti představuje proměnlivou charakteristiku, která se u
téže osoby pro jednotlivé delikty může různit (imunita vůči podvodnému jednání na
straně jedné, ale zvýšená zranitelnost vůči domácímu násilí na straně druhé). 101 Pro
praxi z uvedeného vyplývá jednoznačný závěr přistupovat k obětem nepředpojatě a
posuzovat každý případ individuálně.
Při vší snaze vyhnout se generalizaci v dovozování závěrů, zda jsou některé
osoby náchylnější k tomu, aby se staly oběťmi stalkingu, lze však ze statistik
98
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vypozorovat, že z genderového hlediska se oběťmi stávají spíše ženy. Častou obětí pak
také

bývají

osoby

žijící

osamoceně,

bez

s pronásledovatelem ukončily partnerský vztah.

partnera

anebo

osoby,

které

102

Jisté specifikum představuje stalking také v tom ohledu, že díky vytrvalým a
opakovaným aktivitám pronásledovatele vystavuje oběť mnohonásobné, pokračující
viktimizaci.103 Kontrolu nad situací přebírá pronásledovatel, oběť pociťuje permanentní
anticipační stres a prožívá silné pocity bezmoci. Pro zvláštní povahu stalkingu bývá také
těžké rozpoznat, resp. přesně určit počátek pronásledování. Jaká intenzita, charakter či
množství nevyžádaných kontaktů a aktivit pronásledovatele již v dané osobě vyvolá
pocit „oběti“? Výsledky empirických výzkumů poukazují na různou míru frustrační
tolerance – mimo jiné se zde uplatňuje i tzv. genderový efekt, muži jsou vůči méně
závažným formám stalkingu méně citliví, zatímco ženy se cítí ohroženy zpravidla dříve.
S platností pro obě pohlaví lze uzavřít, že percepce oběti bývá spojená s pocitem
ohrožení a strachu v momentu, kdy si obtěžovaná osoba uvědomuje, že nemůže aktivity
stalkera nijak ovlivnit či zastavit.104
Závěrem je nutné doplnit, že primární oběť, tedy osoba, která je přímým terčem
pronásledování, není jediná, kdo může následky pronásledování pocítit na vlastní kůži.
Aktivity pronásledovatelů nezřídka postihnou také osoby, které se pohybují v blízkosti
oběti – ohrožena je zejména rodina, přátelé (či případní intimní partneři), kolegové
v zaměstnání, spolubydlící apod. V tomto smyslu hovoříme o sekundárních obětech
pronásledování. Často je tomu tak proto, že pronásledovatel tyto osoby vnímá (mnohdy
oprávněně) jako jakési překážky, které mu brání dostat se k oběti.105

4. 1. Dopady pronásledování na oběť
Úvodem této kapitoly považuji za vhodné nejdříve objasnit samotnou podstatu
viktimizace. Dle autorek Janoff-Bulman a Frieze tato podstata spočívá v rozbití
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fundamentálních představ, které má oběť jak o světě, tak sama o sobě – dochází
k roztříštění iluze vlastní nezranitelnosti, k otřesu víry ve svět jakožto spravedlivé místo
a v neposlední řadě je z rovnováhy vychýleno vnímání vlastní hodnoty, resp. pozitivní
představa o sobě samém.106
Intenzita dopadu jakéhokoli spáchaného trestného činu se oběť od oběti liší –
záleží přitom na třech skupinách faktorů, prediktorů dopadů trestného činu na oběť.
Řadí se sem tzv. previktimní osobnost, okolnosti trestného činu a okolnosti
doprovázející postviktimizační fázi.107
I přesto, že reakce obětí na prožitou viktimizaci jsou individuální, z provedených
výzkumů (např. Brewster, Hall, Pathé & Mullen, Tjaden & Thoennes) vysvítá tendence
obětí k určitým reakcím, které zrcadlově odrážejí specifickou povahu pronásledování, a
z nichž je jasně patrná snaha vymanit se z moci pronásledovatele. Tak je v mnoha
případech oběť pronásledování nucena opustit či změnit zaměstnání, dočasně se
přemístit z pronásledovatelova dosahu, případně se odstěhovat trvale, změnit vzhled či
jméno, dostatečně zabezpečit svoje obydlí a soukromí a obecně redukovat veškeré
sociální kontakty.108
Konstatování, že pronásledování je pro oběti zdrojem značné traumatizace, není
nikterak překvapivé. Život oběti, potažmo i jejích blízkých, se v podstatě smršťuje
pouze na očekávání dalších útoků pronásledovatele. Stupňuje se nedůvěra vůči okolí,
podezíravost, obezřelost, strach, nervozita, hněv, paranoia, deprese a introverze.
Všechny tyto prožitky se pak navenek projevují obvyklými stresovými symptomy, jako
jsou chronické poruchy spánku, pocity nadměrné únavy a slabosti, pocity vnitřního
neklidu, bolesti hlavy, zažívací potíže či chronická nauzea. Některé oběti
pronásledování uvedly, že pronásledování u nich vyústilo v osobnostní změny.
Nezřídka se objevovaly suicidální myšlenky, či přímo pokusy o ukončení vlastního
života.109 V neposlední řadě je na místě zmínit výskyt PTSP, tedy posttraumatické
stresové poruchy, u obětí stalkingu. Navzdory tomu, že v diagnostických manuálech
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stalking jako přípustný zdroj traumatizace nefiguruje, jsou změny v chování tvořící
jádro PTSP v praxi u obětí reálně zaznamenávány.110 Dle typologie traumatických
událostí bychom však podle mého názoru stalking mohli přiřadit k traumatu typu II
(opakované, dlouhotrvající události, nepředvídatelné anebo částečně předvídatelné) do
kategorie traumat způsobených lidmi, kam dále spadá například těžké domácí násilí,
sexuální zneužívání, rukojmí či mučení.111 Domnívám se, že svou povahou stalking
s těmito zdroji traumatizace dle uvedené kategorizace koresponduje a mohl by tak být
akceptován jako příčina vzniku PTSP.

4. 2. Poskytování pomoci obětem pronásledování
Za situace, kdy víme, jak se pronásledování může na oběti a kvalitách jejího
života podepsat, by měly další úvahy cílit k poskytování pomoci obětem a celkovému
efektivnímu case managementu případů pronásledování. Základní doporučení, jejichž
realizací lze přispět ke zlepšení situace oběti zahrnuje kroky popsané v nadcházejících
řádcích.
Na prvním místě jednoznačně stojí důrazný apel na okamžité a úplné přerušení
veškerých kontaktů oběti s pronásledovatelem – hovoří se o tzv. strategii nulové reakce.
V případě, že by již k rozhovoru s pronásledovatelem mělo dojít, doporučuje se vést
takový rozhovor prostřednictvím vhodně zvolené – zpravidla odborně kompetentní třetí osoby, která nemá k oběti blízký vztah. V některých případech může náležitě
vedený rozhovor pronásledovateli dostatečně jasně signalizovat, že jeho aktivity jsou
krajně nežádoucí a přimět ho k jejich ukončení. Tento postup však zajisté není účinný
ve všech případech a plošně se nedoporučuje. Důležitý element představuje také
vyhledávání informací – ohrožená osoba by se měla již v počátečních stadiích
vyhrožování snažit shromáždit informace o možných způsobech řešení situace. Dále se
doporučuje zabývat se posuzováním zranitelnosti oběti – tedy hledat odpovědi na
otázky, zda oběť pro agresora představuje snadno dostupný cíl. Významnou roli hraje
také sběr, dokumentace a uchovávání důkazů o pronásledování – jak z hlediska
110
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posuzování nebezpečnosti pronásledování, tak pro případy trestního řízení, kdy má tato
evidence nezastupitelnou roli při dokazování.112
Pro účely informovanosti, poskytování odborného poradenství a terapeutických
opatření poskytují platformu nejrůznější organizace zaměřené na pomoc obětem. Na
evropské úrovni se jedná o Victim Support Europe – mezinárodní organizaci, která
sdružuje nestátní organizace pro pomoc obětem kriminality ve dvaadvaceti evropských
zemích. Českou republiku v rámci této organizace již od roku 1996 zastupuje občanské
sdružení Bílý kruh bezpečí, které poskytuje komplexní poradenství obětem trestné
činnosti.113 Bílý kruh bezpečí spolupracuje také s Policií České republiky, se kterou dne
29. 5. 2013 uzavřel dohodu o poskytování pomoci obětem trestných činů a osobám
zvlášť traumatizovaným trestnými činy. Na základě této dohody byl nově určen okruh
obětí, kterým Policie České republiky nabízela zprostředkování pomoci Bílým kruhem
bezpečí – nyní se týká všech obětí trestných činů definovaných ZOTČ a osob trestných
činem zvlášť traumatizovaných, jako jsou např. svědci či další blízké osoby oběti.114
Elementární informace týkající se stalkingu, možností obrany proti stalkerům a
vhodných reakcí v těchto situacích uvádí na svých stránkách i sama Policie České
republiky.115 Pomoc může oběť vyhledat také ve střediscích Probační a mediační služby
České republiky.116 Další možností, kam se oběť může obrátit, jsou různá občanská
sdružení či obecně prospěšné společnosti, resp. spolky, zaměřující se na pomoc obětem
pronásledování – například SPONDEA, o.p.s. poskytující odbornou pomoc a podporu
osobám

ohroženým

či

již

vystaveným

domácímu

násilí

a

pronásledování

prostřednictvím Intervenčního centra117 nebo spolek STOP STALKING.118 Cenné
informace a rady – užitečné mimo jiné i pro účely kontaktu s orgány činnými v trestním
řízení – poskytují webové stránky www.infovictims.cz.
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4. 3. Falešné oběti
S obviněními z trestných činů, které se nikdy nestaly, a tedy i s falešnými
oběťmi se setkáváme již v dobách starozákonních. Příběh Josefa, který byl v Egyptě
prodán do otroctví veliteli faraonovy stráže Putifarovi, a kterého se právě Putifarova
žena snažila neúspěšně svést, není nutné zde převyprávět – je dostatečně známý a
postava „staré Putifarky“ se stala archetypem. Důležitým momentem je však reakce
Putifarovy ženy na Josefovo odmítnutí: „…svolala služebnictvo a řekla jim: „Podívejte
se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl se se
mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty
u mě, utekl a běžel ven.“ (Gn 39:14-15).119
Falešnými oběťmi tedy označujeme osoby, které se prezentují jako oběti, ačkoli
není ani pachatele, ani trestného činu. Na trestní justici mají falešné oběti postižené
neexistujícími trestnými činy nezanedbatelný vliv – čas, energie a prostředky
investované do vyšetřování falešných obvinění mohou posléze chybět v případech, v
nichž jsou skutečně potřebné. Zrcadlovým odrazem existence falešných obětí a
vykonstruovaných obvinění se pak může stát zpochybňování věrohodnosti obětí
pravých. Na orgány či osoby, jimž je vyšetřování těchto případů svěřeno, mohou falešná
obvinění vrhat poměrně nelichotivé světlo a mít tak nepříjemné „politické“ dopady.
Nebezpečné je též podezírání nevinných osob – pomineme-li extrémní případy, kdy
může být nevinný člověk nespravedlivě odsouzen, významné komplikace a sociální
stigmatizaci přináší již samotné vyšetřování, byť je jeho výsledkem zjištění, že se daný
skutek nestal. Stranou nestojí ani skutečnost, že falešné oběti v mnoha případech čerpají
pomoc (zejména psychologickou) určenou pravým obětem – péče by však v jejich
případech měla být zaměřena na jiné, skutečné obtíže, kterými mohou trpět.120
Obecně rozlišujeme dva základní typy falešných obětí. Jednak falešné oběti
záměrně předstírající svou viktimizaci, které mezi skutečností a fikcí spolehlivě
rozlišují, a svou viktimizaci fingují, a jednak falešné oběti, jejichž kontakt s realitou je
narušen, v důsledku čehož jsou o své viktimizaci subjektivně přesvědčeny – právě pro
119
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tuto skupinu psychicky narušených nepravých obětí byl také původně zaveden výraz
„syndrom falešné viktimizace“.121
Uvést na tomto místě vyčerpávající seznam příznaků syndromu falešné
viktimizace není možné – žádný totiž neexistuje. Lze však stanovit hlavní oblasti, ve
kterých se liší údaje pravých a nepravých obětí, což může být užitečným vodítkem pro
rozpoznání falešné viktimizace. V první řadě jde o údaje, které falešné oběti uvádějí o
pachateli. Nejčastěji tvrdí, že je pronásleduje neznámá osoba, případně tvrdí, že
pronásledovatelů je více – stalking je však vždy dílem jednotlivce. Druhou oblastí jsou
charakteristiky samotné falešné oběti. Obvykle u nich neproběhne počáteční stadium
popírání viktimizace typické pro pravé oběti a většinou nedokážou uvést iniciální
událost, která stalking odstartovala. Co se týče pozorovatelného chování, působí
navzdory údajnému obtěžování celkem spokojeně – pravé oběti naopak zpravidla trpí
depresivními stavy a stěžují si na pocity vyčerpanosti. Ochotně konzumují veškerou
poskytovanou pomoc – do té míry, dokud jim nepřináší nepříjemná omezení, pak ji
jednoduše odmítnou. Objevují se povahové zvláštnosti a při dotazování na minulost
jedince lze zaregistrovat chování, jehož podstatou je vyhledávání pozornosti, lhavost či
silné reakce na rozchody. Pomoc vyhledávají falešné oběti typicky v krizových,
stresových či jiných zátěžových životních situacích. Na posledním místě je třeba zmínit
nápadnosti v líčení průběhu pronásledování. Oběti mohou působit dezorganizovaně,
jednotlivé události si navzájem odporují. Zmatečné líčení průběhu pronásledování se
může objevovat i u pravých obětí – u těch se však jedná o důsledek traumatizace, který
se zhojí okamžikem, kdy se s obětí podaří navázat kontakt a vytvořit bezpečnou
atmosféru, v níž se cíleným dotazováním nesrovnalosti záhy odstraní. Netřeba ani
zdůrazňovat, že vylíčené fiktivní události lze sotva prokázat – důkazní nouze je tedy
typickým jevem.122
Závěrem této kapitoly považuji za důležité zdůraznit skutečnost, že s ohledem na
častý výskyt psychických zvláštností a vážnějších poruch osobnosti u falešných obětí,
není vhodné na tyto osoby pohlížet jako na prohnané podvodníky, ale spíše jako na
strádající osoby, kterým by měla být poskytnuta odpovídající odborná pomoc.
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4. 4. Zákon o obětech trestných činů
K přijetí nové právní úpravy, která by v českém právním řádu reflektovala
postavení oběti, vedly dle deklarace v důvodové zprávě zejména dvě skutečnosti –
jednak snaha o rozšíření práv obětí a pomoci, která je jim poskytována, a jednak snaha o
odstranění nedostatků implementace rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne
15. března 2001 o postavení oběti v trestním řízení (dále jen „rámcové rozhodnutí“).123
Vládní návrh tohoto zákona byl k projednání do Parlamentu postoupen v únoru 2012.
Po řadě provedených změn a doplnění byl Poslaneckou sněmovnou v prosinci téhož
roku schválen, na konci ledna 2013 úspěšně prošel Senátem, až byl 11. února 2013
podepsán prezidentem republiky. Dne 25. února 2013 byl pod číslem 45/2013 uveřejněn
ve Sbírce zákonů jako „Zákon o obětech trestných činů a změně některých zákonů
(zákon o obětech trestných činů)“ (dále jen „ZOTČ“) a jako celek nabyl účinnosti 1.
srpna 2013.124 V průběhu dlouhé doby projednávání zákona však bylo rámcové
rozhodnutí nahrazeno nově přijatou směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva,
podporu a ochranu obětí trestného činu (dále jen „Směrnice“). Navzdory tomu, že
důvodová zpráva výslovně uvádí, že návrh Směrnice je v nové právní úpravě
zohledněn, upozorňuje kolektiv autorů vedený Jelínkem, že zákonodárce na Směrnici
dostatečně nereagoval. Jakožto největší nedostatek hodnotí fakt, že ZOTČ ve vztahu
k evropským právním předpisům „nereflektuje vývoj v přístupu k prvnímu poskytování
informací oběti, který representuje nová směrnice a který vychází z koncepce
rámcového rozhodnutí, jež dostatečným způsobem nezohledňuje konkrétní potřeby a
osobní situaci oběti, které mohou v danou chvíli existovat.“125 Přitom zvláště právo na
informace lze považovat za esenciální a v kontextu ostatních práv a možnosti jejich
náležitého uplatnění za naprosto nezbytné – ať už se stala osoba obětí jakéhokoli
trestného činu.
Prizma, jímž byla oběť trestného činu v průběhu dějin nahlížena, není neměnné.
Byla to právě oběť, která dříve v trestněprávním vztahu sehrávala roli nyní příslušející
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státu – bylo možné ji označit za subjekt, přičemž dnes je všeobecně přijímána koncepce,
že subjekty jsou na jedné straně stát a na straně druhé pachatel. Úplné odstranění
soukromé žaloby přinesl až Constitutio Criminalis Theresiana v roce 1768. Zájmy oběti
se začínají podřizovat zájmům státu a úloha oběti v trestním řízení – ať ve fázi soudní
nebo předsoudní – je výrazně oslabena. Opětovná pozornost začíná být osobnosti oběti
věnována po II. světové válce – alespoň ve státech s demokratickým režimem.
V Československu však s ohledem na politické kulisy vývoj pokračuje jiným směrem.
Oběť, resp. poškozený, se stává spíše pramenem důkazů, který může přispět k naplnění
primárního účelu trestního řízení, jenž akcentuje náležité zjištění trestného činu a
spravedlivé potrestání pachatele.126 Po roce 1989 dochází k postupnému zlepšování –
v rámci trestního řízení může oběť uplatňovat procesní práva náležející poškozenému.
Právům obětí na účinnou pomoc a na přístup ke službám však mnoho pozornosti ze
strany zákonodárců věnováno není a ke slovu se tak hlásí spíše nevládní organizace
zabývající se pomocí obětem trestných činů.127
Pokud bychom měli dosavadní právní úpravu obětí trestných činů v České
republice charakterizovat jediným slovem, nejvýstižnější by bylo označení roztříštěná.
Pro účely trestního řízení, ve kterém mají oběti postavení poškozených, jsou procesní
práva upravena v trestním řádu. Práva oběti jakožto subjektu zvláštní péče ze strany
státu byla celkem nekoncepčně rozptýlena do různých zákonů. 128 Tuto roztříštěnost
napravuje právě ZOTČ a definuje tak právní rámec pro kompenzaci újmy oběti ze
strany státu, přičemž hledí zejména na to, aby způsobená újma nebyla dalšími postupy
státu, resp. jeho orgánů, ještě prohlubována.
Ze sémantického hlediska se pod pojmem oběti obecně rozumí osoba, které
v bezprostřední souvislosti s trestným činem vznikla nějaká újma. Jakožto právní
kategorie je tento pojem nově definován v ust. § 2 odst. 2 ZOTČ, dle kterého je obětí
126

Viz ust. § 1 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění účinném od
1.1.1953 do 31.12.1956 a dále viz ust. § 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
v platném znění. Dostupné z: www.beck-online.cz.
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GŘIVNA, Tomáš. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o pomoci obětem trestných činů? In
VANDUCHOVÁ, M.; HOŘÁK, J. (ed.). Na křižovatkách práva : Pocta Janu Musilovi k sedmdesátým
narozeninám. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011, s. 111-114.
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Tak například právo oběti na peněžitou pomoc ze strany státu (tzv. odškodnění) upravoval zákon č.
209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých
zákonů. Poskytování sociálních služeb a služeb sociální prevence se řídilo zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Další dílčí práva bylo možné nalézt v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, v zákoně č. 99/1963 Sb., občanském soudním řádu, nebo v zákoně č. 137/2001 Sb., o zvláštní
ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
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„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.“ V následujícím odstavci téhož ustanovení dochází k rozšíření obsahu pojmu
oběti, neboť jsou pod něj dále subsumováni příbuzní a jiné osoby blízké oběti, která
v důsledku spáchaného trestného činu zemřela. Hovoříme-li o obětech, musíme mít na
paměti, že je třeba odlišovat pojem oběti od pojmu poškozeného – a to i přesto, že oběť
může (a ve většině případů i bude) mít také postavení poškozeného v trestním řízení.
Poškozený je pojmem čistě procesním – legální definice je obsažena v ust. § 43 odst. 1
TrŘ129, je jedním ze subjektů trestního řízení a dle ust. § 12 odst. 6 TrŘ zároveň jeho
stranou. Poškozeným může být jak osoba fyzická, tak právnická – postavení oběti je
vázáno výhradně na osoby fyzické, neboť právnická osoba jakožto konstrukt právní
fikce může vlastními smysly jen těžko vnímat útrapy způsobené jí trestným činem.
V neposlední řadě je třeba zmínit skutečnost, že do postavení poškozeného může
vstoupit i jeho právní nástupce – práva obětí jsou však v tomto smyslu nepřenosná.130
ZOTČ také zavádí speciální kategorii zvlášť zranitelných obětí 131, jimž jsou
přiznána jistá specifická práva, která mají zabránit reviktimizaci a vzniku sekundární
újmy – Směrnice zvlášť zranitelné oběti totiž vymezuje jako takové oběti, které jsou
s ohledem na osobní charakteristiku, druh či povahu trestného činu, nebo okolnosti jeho
provedení více ohrožené opakovanou a sekundární viktimizací, zastrašováním a
odvetou.132 Autorky Kalibová a Houžvová ve svém článku poukazují na významný
rozdíl mezi dikcí Směrnice a ZOTČ – evropská úprava umožňuje status zvlášť
zranitelné oběti přiznat s ohledem na trestný čin nebo charakteristiku oběti i jiným než
ve Směrnici demonstrativně vypočteným skupinám obětí. Naproti tomu ZOTČ obsahuje
výčet taxativní a tedy významně zužující.133 V kontextu tématu této diplomové práce se
zde přirozeně nabízí otázka, zda by v případě české právní úpravy bylo možné, aby byl
status zvlášť zranitelné oběti přiznán oběti trestného činu nebezpečného pronásledování,
pakliže by se nejednalo o dítě (ust. § 2 odst. 4 písm. a) ZOTČ) či oběť se zdravotním
129

Poškozeným je dle ust. § 43 odst. 1 TrŘ 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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JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů : komentář s judikaturou. 2. dopl. a rozš. vyd.
Praha : Leges, 2014, s. 15-17.
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Viz ust. § 2 odst. 4 ZOTČ.
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Viz článek 22 Směrnice. Dostupné také z : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:32012L0029.
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KALIBOVÁ, K.; HOUŽVOVÁ, M. První praktické zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestných
činů. Právní rozhledy. 2015, č. 1, s. 9 a násl.
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postižením (ust. § 2 odst. 4 písm. b) ZOTČ). V úvahu by tak potenciálně připadala
pouze subsumpce pod ust. § 2 odst. 4 písm. d) ZOTČ, které však primárně míří na oběti
trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a oběti trestných činů
z nenávisti a genderového násilí. Jediná možná cesta se tak otevírá v mezích formulace,
kdy je zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy dovozováno ze vztahu k osobě
podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislosti na ní. Za těchto podmínek by však
nebylo možné postihnout případy pronásledování neznámou osobou. Přitom by bylo
třeba splnění ještě další podmínky, totiž aby spáchaný trestný čin obsahoval násilí nebo
pohrůžku násilí. V tomto ohledu se přikláním k závěru autorek Kalibové a Houžvové,
že celková dikce ust. § 2 odst. 4 písm. d) ZOTČ neodpovídá Směrnici, podle které by
v těchto případech měla zvláštní zranitelnost oběti spočívat jednak v motivaci trestného
činu (diskriminující výběr oběti na základě její charakteristiky) a jednak v samotné
osobní charakteristice oběti.134 Domnívám se, že pro naplnění cílů sledovaných
Směrnicí a její celkové podstaty by bylo vhodnější pojetí operující s demonstrativním
výčtem, ponechávající prostor pro přiznání statusu zvlášť zranitelné oběti s ohledem na
okolnosti konkrétního případu a individuální charakteristiku oběti.
Co se posuzování statusu oběti týče, považuji za důležité zmínit jednu ze
základních zásad uvedenou v ust. § 3 odst. 1 ZOTČ, kterou bychom mohli označit jako
jistou presumpci statusu oběti.135 Citované ustanovení zakotvuje pravidlo, že „každou
osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť,
nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto
zákona.“ Dle ZOTČ pak samotná skutečnost, že pachatel nebyl zjištěn nebo odsouzen,
nemá na postavení oběti vliv.136 Tím je zakotveno důležité východisko, totiž že status
oběti nelze činit závislým na výsledku trestního řízení.137
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KALIBOVÁ, K.; HOUŽVOVÁ, M. První praktické zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestných
činů. Právní rozhledy. 2015, č. 1, s. 9 a násl.
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GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů. In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. Poškozený a oběť
trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 26.
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Viz ust. § 3 odst. 1 věta druhá ZOTČ.
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4. 4. 1. Práva obětí dle zákona o obětech trestných činů
Dle ust. § 1 ZOTČ jsou předmětem úpravy tohoto zákona „práva obětí trestných
činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a
subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů,“ přičemž práva obětí trestných
činů jsou upravena v hlavě II, v ust. § 4 - § 22 ZOTČ, ust. § 23 - § 37 se zaměřují na
úpravu práva na peněžitou pomoc obětem (tzv. odškodnění).
Obětem je garantováno právo na poskytnutí odborné pomoci (ust. § 4 - § 6
ZOTČ) spočívající v poradenství psychologickém, sociálním, poskytování právní
pomoci a právních informací či v restorativních programech. Skupině zvlášť
zranitelných obětí je odborná pomoc poskytována bezplatně (ust. § 5 odst. 1 ZOTČ). Je
nasnadě, že u obětí trestného činu nebezpečného pronásledování bude poskytování
multidimenzionální odborné pomoci nezbytné pro efektivní case management.
Jak již bylo zmíněno výše, navýsost důležitým právem, které podmiňuje
uplatnění dalších práv obětí, je v ZOTČ poměrně široce pojaté právo na informace
upravené v ust. § 7 - § 13 citovaného zákona. Jelínek ve svém komentáři podotýká, že
„pokud je porušeno právo na informace, hrozí úplné znemožnění realizace všech
ostatních práv oběti.“138 Autorky Kalibová a Houžvová však uvádějí, že v praxi
zaznamenaly značný odpor vůči intenzitě a extenzitě informační povinnosti ze strany
policejních orgánů – poskytování informací tak spočívá v podrobném a značně dlouhém
poučení ve formě syrového právního textu, kterým se oběť musí sama takříkajíc
„prokousat“, a na jeho základě následně učinit několik zásadních rozhodnutí o svých
právech.139 Zda je takováto forma poskytování informací vyhovující a zda odpovídá
smyslu informační povinnosti, který dle mého názoru spočívá především v poskytnutí
informací oběti způsobem jasným, srozumitelným, a zejména dostatečně šetrným, aby
nedocházelo k dalšímu prohlubování její viktimizace, bychom tedy mohli spekulovat.
Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím (ust. § 14 ZOTČ) je v ZOTČ
uvedeno zejména kvůli dodržení požadavku na systematičnost a komplexnost předpisu
– je totiž upraveno v celé řadě jiných právních předpisů, na které ZOTČ odkazuje a sám
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pouze poukazuje na jednotlivé druhy ochrany.140 O těchto možnostech ochrany bude
detailněji pojednáno v následujících kapitolách této diplomové práce.
V kontextu trestného činu nebezpečného pronásledování považuji za mimořádně
přínosné změny související s právem na ochranu soukromí upravené v ust. § 15 a § 16
ZOTČ. Zejména skutečnost, že na žádost oběti, resp. jejího zmocněnce, zákonného
zástupce, opatrovníka nebo důvěrníka, je možné vést její osobní údaje (bydliště,
doručovací adresa, místo výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání a osobní,
rodinné a majetkové poměry) tak, aby se s nimi mohly seznamovat jen orgány činné
v trestním řízení. Právo na ochranu soukromí společně s právem být informován o
propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby dle ust. § 11 odst. 3 písm. a) ZOTČ,
které je jedním z dílčích informačních práv, mohou rozhodujícím způsobem přispět
k ochraně oběti před opakovanou viktimizací.
Další kategorii práv tvoří soubor práv na ochranu před sekundární viktimizací141
upravená v ust. § 17 - § 22 ZOTČ. Spadá sem právo na omezení kontaktu s pachatelem,
speciální pravidla pro provádění výslechu oběti, kdy je zakotvena povinnost provádět
výslech speciálně vyškolenými osobami, povinnost respektovat intimní oblast oběti,
povinnost provádět výslech zvlášť zranitelné oběti osobou takového pohlaví, které si
zvolí a povinnost provádět výslech pokud možno tak, aby nemusel být opakován.
Dalšími právy spadající do tohoto souboru jsou právo na doprovod důvěrníkem a právo
oběti učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na její dosavadní
život (tzv. victim impact statement), a to v kterémkoliv stadiu trestního řízení.142 Victim
impact statement by měl primárně pomoci oběti psychicky se vypořádat s utrpěnou
viktimizací a na druhé straně umožnit pachateli uvědomit si, co svým činem způsobil.
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V neposlední řadě však může mít jistou relevanci i pro soud a to při individualizaci
trestu a při rozhodování o nároku oběti na náhradu nemajetkové újmy.143
Neméně významným právem oběti je i právo na peněžitou pomoc upravené
v ust. § 23 - § 37 ZOTČ, které nahrazují předchozí právní úpravu obsaženou v zákoně č.
209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Zákonodárce zde
reflektuje skutečnost, že v důsledku spáchaného trestného činu může být podstatně
zhoršena finanční situace oběti. V konkrétním případě trestného činu nebezpečného
pronásledování si lze představit vynakládání prostředků na opravy a úpravy věcí
zničených či poškozených pachatelem nebo materiální důsledky skutečnosti, že se oběť
ve snaze zamezit kontaktu s pronásledovatelem vyhýbala svému zaměstnání, případně
byla nucena změnit bydliště či vynaložit zvýšené náklady na zabezpečení své
domácnosti. V úvahu však přichází celá řada dalších situací.

5. Hmotněprávní aspekty trestného činu nebezpečného
pronásledování dle § 354 TrZ
Ještě než se budu podrobněji věnovat konkrétně trestnému činu nebezpečného
pronásledování, považuji za důležité zasadit jej do širšího kontextu trestněprávní nauky
a definovat základní pojmy, jejichž objasnění je pro porozumění dané problematice
nezbytné – v tomto případě pojem trestného činu jako takového. Ten je totiž podle
platného českého trestního práva základem trestní odpovědnosti. Pro úplnost dodávám,
že trestný čin mladistvého se nazývá provinění (ust. § 6 odst. 1 ZSVM) – jeho
konstrukce je nicméně totožná s pojetím trestného činu dospělého pachatele.144 Legální
definice v trestním zákoníku trestný čin vymezuje jako „protiprávní čin, který trestní
zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“145 Aby
bylo možné učinit závěr o tom, že byl spáchán trestný čin, resp. provinění, musí být
naplněny všechny zákonné znaky, kterými jsou protiprávnost, typové znaky tvořící tzv.
skutkovou podstatu trestného činu a obecné požadavky na subjekt, tedy pachatele
143
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trestného činu.146 Trestným činem se pak dle ust. § 111 a dalších ustanovení trestního
zákoníku rozumí také příprava zvlášť závažného zločinu (ust. § 14 odst. 3, § 20 TrZ),
pokus trestného činu (ust. § 21 TrZ) a účastenství na trestném činu ve formě
organizátorství, návodu a pomoci (ust. § 24 TrZ).147
Přílišnou tvrdost formálního pojetí trestného činu uvedeného v ust. § 13 odst. 1
TrZ zmírňují dva významné korektivy rozsahu trestního bezpráví – jednak korektiv
hmotněprávní reprezentovaný zásadou subsidiarity trestní represe148 a jednak korektiv
práva procesního vyjádřený zásadou oportunity149 (možnost státního zástupce zastavit
trestní stíhání z důvodu jeho neúčelnosti, případně věc odložit ještě před zahájením
trestního stíhání). Těžiště zásady subsidiarity trestní represe leží v ideji, že trestní
odpovědností by měly být stiženy nejzávažnější společensky škodlivé činy, a to za
situace, kdy nepostačuje jejich postih jinými společenskými či právními nástroji
(princip ultima ratio). Jako pomocná kritéria pro posouzení míry společenské
škodlivosti slouží hlediska povahy a závažnosti činu uvedená v ust. § 39 odst. 2 TrZ –
tedy „význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho
následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osoba pachatele, míra zavinění
pachatele a jeho pohnutka, záměr nebo cíl.“ Orgány činné v trestním řízení však mohou
v jednotlivém případě při posuzování společenské škodlivosti přihlížet i k jiným
vlivům, neboť výše zmiňovaná kritéria jsou vypočtena demonstrativně. V praxi se pak
aplikace zásady subsidiarity trestní represe projeví v situacích, kdy sice dojde
k naplnění všech formálních znaků trestného činu, avšak trestní odpovědnost založena
nebude právě v důsledku nízké míry společenské škodlivosti daného činu, a postačí tak
uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.150 V těchto případech hovoříme
o tzv. bagatelních deliktech. K aplikaci zásady subsidiarity trestní represe a posouzení
míry společenské škodlivosti se vyslovil také Nejvyšší soud ve svém usnesení, v němž
uvádí, že „úvaha o tom, zda jde o čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní
represe není trestným činem z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti případu, se
146

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 91-93.
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 93.
148
Ust. § 12 odst. 2 TrZ: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze
uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle
jiného právního předpisu.“
149
Blíže viz ust. § 172 odst. 2 písm. c) TrŘ a ust. § 159a odst. 4 TrŘ.
150
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
132-135.
147
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uplatní v případech, v nichž posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti
neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty.“151 Dále
Nejvyšší soud zdůrazňuje, že společenskou škodlivost nelze řešit v obecné poloze, ale
„je třeba ji zvažovat v konkrétním posuzovaném případě spáchaného méně závažného
trestného činu, u něhož je nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií
vymezených v § 39 odst. 2 tr. zákoníku, a to ve vztahu ke konkrétním znakům zvažované
skutkové podstaty trestného činu.“152 Jistě lze přisvědčit předpokladu, že s ohledem na
specifickou povahu trestného činu nebezpečného pronásledování se soudy při své
činnosti budou s námitkou obviněných stran případné aplikace ust. § 12 odst. 2 TrZ
muset vypořádat relativně často. V konkrétním případě např. Nejvyšší soud dovozoval
společenskou škodlivost trestného činu nebezpečného pronásledování z četnosti útoků,
v důsledku nichž se stupňovala míra výhružek a tím i míra obav poškozeného za
situace, kdy obviněný usiloval právě o vyvolání strachu poškozeného.153 V jiném
případě nebezpečného pronásledování dovolatel argumentoval chybnou aplikací
trestněprávních norem na typicky občanskoprávní (rodinně právní) vztah (jednalo se o
případ ex-partner stalkingu – pozn. aut.). Takovou argumentaci však Nejvyšší soud
nepřijal a vyzdvihl, že existence jiné, netrestní právní normy, obecně umožňující
nápravu závadného stavu způsobeného pachatelem, sama o sobě nezakládá povinnost
postupovat pouze a výhradně podle této normy s odkazem na princip ultima ratio.154

5.1. Protiprávnost trestného činu
Pojmem „protiprávnost“155 rozumíme rozpor s právní normou v rámci právního
řádu. Pouze činy nedovolené, protiprávní mohou být činy trestnými. Blíže můžeme
rozlišovat protiprávnost formální a materiální, přičemž druhá jmenovaná vyjadřuje
skutečnost, že dané jednání je pro společnost škodlivé natolik, aby na něj reagovala
prostředky trestního práva. Lze tedy říci, že materiální protiprávnost je vlastně důvodem
protiprávnosti formální. Ta zase reprezentuje „protinoremnost“, tedy rozpor s právním
řádem – a to rozpor s právním řádem jako celkem, zpravidla se totiž opírá o některé
151

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.9.2014, sp. zn. 8 Tdo 942/2014.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.10.2014, sp. zn. 8 Tdo 1084/2014.
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.12.2012, sp. zn. 7 Tdo 1492/2012.
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.10.2014, sp. zn. 3 Tdo 1360/2014.
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Ust. § 13 odst. 1 TrZ.
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ustanovení ležící mimo trestní zákon. Je tudíž vyloučeno, aby jednání, které je jiným
právním odvětvím považováno za dovolené, bylo z hlediska trestního práva považováno
za protiprávní.156
Avšak i za situace, kdy je naplněna skutková podstata některého trestného činu,
což v obecné rovině indikuje, že daný čin může být protiprávní a trestný, může být
v souladu se zásadou necessitas facit licitum, quod alias non est licitum157 dána některá
z okolností

vylučujících

protiprávnost

(krajní

nouze,

poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně)

nutná

158 159

.

obrana,

svolení

V konkrétním případě

trestného činu nebezpečného pronásledování si však lze výše zmíněné situace, kdy by
byla dána některá z těchto okolností, představit jen s obtížemi.

5.2. Skutková podstata trestného činu
„Skutkovou podstatou určitého druhu trestného činu rozumíme souhrn jeho
typových znaků, které na jedné straně vyjadřují typovou škodlivost daného druhu
trestného činu pro společnost a na druhé straně odlišují tento druh trestného činu od
jiných druhů trestných činů.“160 Dalo by se tedy říci, že skutková podstata zachycuje
jakousi kvintesenci získanou destilací hlavních, charakteristických znaků jednotlivých
škodlivých jednání, která nabourávají hodnoty, na jejichž ochraně musí fungující
společnost trvat. Od skutkové podstaty je třeba odlišit konkrétní skutkový děj (skutek),
který nese její znaky – skutková podstata je jakýmsi odrazem, abstrakcí a generalizací
jednotlivých skutků. Přesnými formulacemi skutkových podstat trestných činů dochází
k naplnění jedné ze stěžejních ústavních zásad nulla poena sine lege vyjádřené v čl. 39
Listiny slovy „jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i
jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit.“
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JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
131-132.
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Nouze činí dovoleným to, co jinak dovoleno není.
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Blíže viz ust. § 28 an. TrZ.
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 91-92.
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 97.
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Jednotlivými obligatorními znaky skutkové podstaty jsou objekt, objektivní
stránka, pachatel (subjekt) a subjektivní stránka.161 Těmto znakům budou ve vztahu
k trestnému činu nebezpečného pronásledování věnovány následující podkapitoly.

5. 2. 1. Objekt
Objekt162 trestného činu je odrazem abstraktních hodnot lidského společenství,
k jejichž ochraně daná skutková podstata trestného činu směřuje. Právě objekt trestného
činu je základním hlediskem pro systematiku zvláštní části trestního zákona. Trestný čin
nebezpečného pronásledování dle ust. § 354 TrZ je v systematice zvláštní části TrZ
zařazen v hlavě desáté upravující trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, v díle
pátém, mezi trestnými činy narušujícími soužití lidí. Obsahem hlavy desáté je velice
široké spektrum společenských vztahů, zájmů a hodnot – spadají sem „trestné činy,
které přímo nebo nepřímo ohrožují řádnou činnost orgánů státu, územní samosprávy a
dalších orgánů veřejné moci nebo jinak ohrožují pořádek ve věcech veřejných, zejména
nerušené fungování těchto orgánů, důsledné uplatňování zákonnosti, výkon pravomoci
úředních osob, čistotu veřejného života, včetně nerušeného soužití lidí, jakož i ochranu
obecných zájmů i práv a svobod jednotlivců.“163 Obecným (rodovým) objektem hlavy
X. jsou tak společenské vztahy, zájmy a hodnoty, které „jsou nezbytné k tomu, aby stát
budovaný na principech demokracie a zákonnosti mohl bezchybně vykonávat svoje
funkce.“164 Druhový (skupinový) objekt dílu pátého hlavy desáté TrZ je patrný již ze
samotného názvu tohoto dílu TrZ – cílí na ochranu nerušeného soužití lidí. Šámal tuto
myšlenku ve svém komentáři dále rozvádí a doplňuje o zájem na zachování veřejného
pořádku proti jednání osob, které z důvodu národnostního, rasového, etnického,
náboženského, třídního nebo příslušnosti k určité skupině osob anebo z důvodu
omezování práv a svobod příslušníků těchto skupin narušuje občanské soužití.165 Jako
individuální objekt je uváděna ochrana tělesné a duševní integrity, osobní svobody a
161

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
162-165.
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Jelínek objekt definuje jako „společenské vztahy (například vztahy vlastnické), zájmy a hodnoty
(například život člověka, jeho zdraví, čest, důstojnost, jeho osobní svobodu) chráněné trestním zákonem“.
Definice převzata z : JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha
: Leges, 2014, s. 170.
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012, s. 3110-3111.
164
Tamtéž.
165
Tamtéž.

50

soukromí každého jedince.166 Tomuto výkladu ve své rozhodovací praxi přisvědčil i
Nejvyšší soud.167
S ohledem na formulace objektu hlavy desáté TrZ a objektu dílu pátého TrZ se
nabízí otázka vhodnosti zařazení trestného činu nebezpečného pronásledování do
systematiky trestního zákoníku právě do těchto míst. Polemiku na toto téma ve svém
článku uvádí i Visinger. Zdůrazňuje fakt, že trestný čin nebezpečného pronásledování je
zařazen mezi trestné činy, jejichž definičním znakem je ochrana skupinových zájmů (s
výjimkou trestného činu nebezpečného vyhrožování dle ust. § 353 TrZ). Přitom trestný
čin zcela zřetelně směřuje k ochraně soukromé sféry individuálního jednotlivce. Jako
vhodnější alternativu nabízí zařazení trestného činu nebezpečného pronásledování do
hlavy druhé a v jejím rámci do dílu druhého mezi trestné činy proti právům na ochranu
osobnosti, soukromí a listovního tajemství.168

5. 2. 2. Objektivní stránka
Objektivní stránka trestného činu je charakterizována způsobem spáchání
trestného činu a jeho následky.169 Lze také říci, že objektivní stránka charakterizuje
trestný čin z jeho vnějšího pohledu. Je tvořena souhrnem obligatorních a fakultativních
znaků, mezi nimiž existuje určitá souvztažnost – narušení této souvztažnosti vede
k nedostatku objektivní stránky trestného činu a tím i k nedostatku skutkové podstaty
jako takové.170 Obligatorními znaky jsou jednání, následek a příčinný vztah mezi
jednáním a následkem – tyto znaky musí být v každé skutkové podstatě trestného činu.
Znaky fakultativní jsou naopak znaky nepovinnými a spadá mezi ně zejména místo a
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Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.11.2011, sp. zn. 8 Tdo 1503/2011 a usnesení Nejvyššího
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čas jednání, jeho účinek, hmotný předmět útoku, prostředek použitý ke spáchání
trestného činu a další znaky.171
Objektivní stránka trestného činu nebezpečného pronásledování spočívá
v dlouhodobém pronásledování jiného způsoby taxativně stanovenými v zákoně za
současného požadavku, aby takové jednání bylo způsobilé vzbudit v pronásledované
osobě důvodnou obavu o její život nebo zdraví, případě o život a zdraví osob jí
blízkých.172 Všechny v zákoně vyjmenované formy jednání mají styčný bod
v požadavku na záměr pachatele jiného obtěžovat tak intenzivně, že to již ohrožuje jeho
psychickou a v některých případech i fyzickou integritu, resp. život sám.173
Co se týče konkrétních způsobů nebezpečného pronásledování obecně, zahrnují
široké spektrum a různou intenzitu lidského jednání. Nejvyšší soud v jednom ze svých
usnesení poukazuje na důležitou skutečnost, že prostředky, které pachatel používá, se
mohou lišit od těch zdánlivě „legálních“ (jako je např. vyhledávání osobní blízkosti,
zasílání dopisů, SMS apod.) až po zákonem nedovolené, jako je vyhrožování,
omezování v obvyklém způsobu života apod. Zdůrazňuje, že „jednotlivý čin přitom
nemusí být nutně škodlivý, a proto ani nemusí naplňovat skutkovou podstatu toho, na co
chceme prostředky trestního práva reagovat, ale v celkovém kontextu je třeba takové
projevy považovat za pronásledování.“174
Obtíže může působit stanovení hranice mezi chováním, které jakkoli nevhodné,
stále ještě nedosahuje hranic sociální patologie a chováním, které již představuje natolik
171
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c) nejméně se dvěma osobami.
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společensky škodlivý a patologický jev, který je třeba postihnout prostředky trestního
práva. Jak je uvedeno v komentářové literatuře, k překročení takové hranice může dojít
nenápadným způsobem, kdy pronásledování nabývá na intenzitě postupně a teprve od
určitého okamžiku se pro oběť stává skutečně nebezpečným. Šámal tuto hranici spatřuje
v okamžiku, kdy „je z okolností případu zřejmá bezvýslednost snahy pronásledovatele
získat přízeň oběti, navzdory tomu však v jejím pronásledování v řádu měsíců až let
neúnavně pokračuje, popř. kdy se k oběti začne chovat násilně.“175 Tomuto závěru
v aplikační praxi přitakává i Nejvyšší soud ve svém usnesení, kde uvádí, že „pokud
obviněný i za zřejmé bezvýslednosti snahy získat přízeň poškozené (oběti) v jejím
pronásledování neúnavně pokračoval, jednalo se zcela jistě o aktivitu společensky
škodlivou a i když jeho jednotlivé činy (ataky) nebyly škodlivé z hlediska trestního
práva, v celkovém kontextu a vzhledem k jejich četnosti je třeba je považovat za
pronásledování ve smyslu § 354 odst. 1 tr. zákoníku.“176
5. 2. 2. 1 Dlouhodobé pronásledování
Dlouhodobost představuje znak, který musí jednání pronásledovatele splňovat,
ať už se rozhodne „uštvat“ svou oběť kteroukoli z výše vyjmenovaných forem jednání.
Přestože Válková ve svém článku z roku 2009 konstatuje, že s výkladem pojmu
dlouhodobosti by neměl být problém, přičemž odkázala na ustálené chápání tohoto
pojmu ve smyslu „opakujícího se, zpravidla i systematicky a soustavně prováděného
jednání“,177 ukázalo se, že pro účely aplikační praxe je i toto – byť v obecné rovině
výstižné – vymezení, příliš vágní. Pro účely usnadnění práce policistů tak bylo
vypracováno Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV ČR ze dne 2. 3. 2010, č. j.
MV-22662-2/OBP-2010 (dále jen „Stanovisko“), které požadavek dlouhodobosti určuje
vzájemným poměrem počtu útoků a času, po který musí trvat – obecný rámec je pak
vymezen alespoň osmi až desíti útoky po dobu nejméně čtyř až šesti týdnů. Není bez
zajímavosti poznámka, že je ve Stanovisku zmíněna možnost obrátit se k již známým a
ustáleným institutům, které lze analogicky vztáhnout na případy nebezpečného
pronásledování. V této souvislosti je zmíněn trestný čin týrání osoby žijící ve společném
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obydlí (ust. § 199 TrZ), u nějž skutečnost, že byl čin páchán po delší dobu, figuruje jako
jeden ze znaků kvalifikované skutkové podstaty, a závěr vyslovený v usnesení
Nejvyššího soudu České republiky o tom, že „čím méně intenzivní bude týrání, tím delší
dobu bude muset takové zlé nakládání trvat, aby se mohlo jednat o naplnění této
okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby.“178 Lze tak přitakat obecnému
pravidlu, že čím nebezpečnější jsou projevy pachatele, tím kratší doba naplňuje
podmínku dlouhodobosti. Stran možnosti analogického výkladu stejných znaků
obsažených ve skutkových podstatách jiných trestných činů se následně obdobně
vyjádřil ve svém usnesení i Nejvyšší soud, který výslovně uvedl, že není důvod se od
takového výkladu odchylovat.179
S výše zmíněnými závěry formulovanými ve Stanovisku koresponduje i
Šámalova komentářová literatura, která k naplnění požadavku dlouhodobosti vyžaduje
„přinejmenším několik vynucených kontaktů nebo pokusů o ně, které zároveň musí být
způsobilé v poškozeném vyvolat důvodnou obavu“, a dále je co do frekvence
konkretizuje shodně jako Stanovisko. Ovšem i zde je zdůrazněn fakt, že čím vyšší je
četnost útoků v určitém časovém úseku, případně čím větší jejich různorodost, tím
kratší může být časové období, které pod pojem dlouhodobé pronásledování
podřadíme.180 Vždy by však mělo být pamatováno na to, že „ojedinělé nebo náhodné
projevy, byť jinak nežádoucího chování, tyto požadavky nesplňují181“, aby nedocházelo
k hypertrofii trestní represe v situacích, kde jí ještě není zapotřebí.
Horáková v souvislosti s požadavkem dlouhodobosti zmiňuje problematičnost
prokazování četnosti útoků v praxi – v některých situacích bude náročné dokázat, že se
nejednalo o setkání náhodná či obvyklá, pro něž existuje dostatečně relevantní důvod
(např. docházka do stejné školy apod.).182
Domnívám se, že pro potřeby aplikační praxe je rámcové vymezení požadavku
dlouhodobosti užitečným vodítkem, nicméně stále dle mého názoru platí přísný
požadavek na individuální posuzování každého konkrétního případu právě s ohledem na
možnou různorodost jednání, jeho gradaci a v neposlední řadě vynalézavost pachatele.
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5. 2. 2. 2 Důvodná obava
Obdobně jako požadavek dlouhodobosti jednání, i vzbuzení důvodné obavy o
život nebo zdraví poškozeného, popř. osob jemu blízkých183, je společné všem formám
jednání v případě nebezpečného pronásledování. Válková v souvislosti s výkladem
pojmu důvodné obavy odkazuje na výklad ust. § 197a trestního zákona z roku 1961,
kdy se důvodnou obavou rozumí „vyšší stupeň tísnivého pocitu ze zla, kterým je
vyhrožováno.“184 Důvodná obava o život nebo zdraví samozřejmě zastřešuje způsobení
jak fyzických, tak psychických poruch zdraví, ke kterým v důsledku pronásledování
velmi často dříve či později dochází, což ve svém usnesení konstatoval také Nejvyšší
soud. Poukázal také na nezanedbatelný, dalo by se říci imanentní atribut nebezpečného
pronásledování – totiž na kumulaci a eskalaci nebezpečných projevů chování, která
svým komplexním rozsahem a narůstající intenzitou oběť často psychicky či fyzicky
trvale poškodí.185 Uvedený závěr jen potvrzuje konkrétní případ, jímž se Nejvyšší soud
také zabýval, kdy v důsledku nebezpečného pronásledování došlo u poškozené
k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy.186
Již podle jazykového výkladu ust. § 354 TrZ dovodíme, že není třeba, aby
poškozený důvodnou obavu v důsledku jednání pachatele skutečně pocítil, ale postačí,
že půjde o takové jednání, které v poškozeném bude způsobilé důvodnou obavu
vyvolat. Stejný závěr se promítá i v ustálené judikatuře Nejvyššího soudu – důvodná
obava dle něj nemusí vzniknout, ovšem „její vznik musí být reálný, proto je třeba
pečlivě hodnotit povahu a závažnost takového vyhrožování, vyhledávání osobní
blízkosti, sledování, kontaktování, zneužívání osobních údajů či omezování v obvyklém
způsobu života.“ Požadavek na dostatečnou pečlivost hodnocení povahy a závažnosti
výše

uvedených

forem

jednání

odůvodňuje

nutností

odlišení

nebezpečného

pronásledování jakožto trestného činu od projevů, při kterých bylo sice použito např.
silných slov či jiných aktů, ale ve skutečnosti o nic závažnějšího nešlo.187
183
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Ke způsobilosti jednání pachatele vzbudit v poškozeném důvodnou obavu se
v dovolání podaném v neprospěch obviněného vyslovil mj. také státní zástupce
Nejvyššího státního zastupitelství, s jehož argumentací se Nejvyšší soud ve svém
usnesení následně ztotožnil. Státní zástupce v dovolání zdůrazňuje, že tato obava
nemusí vyplývat z výslovných výhružek pachatele, ale právě z dlouhodobého
pronásledování poškozeného (v daném případě trvalo pronásledování téměř dva a půl
roku). Následně dodává, že „způsobilost takového jednání vzbudit v poškozeném
důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví, nemůže být chápána restriktivně a omezena
jen na případy vyhrožování násilím.“188
5. 2. 2. 3 Konkrétní formy jednání
Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé formy jednání, jimiž je realizována
objektivní stránka skutkové podstaty trestného čin nebezpečného pronásledování, jsou
v zákoně stanoveny taxativně v ust. § 354 odst. 1 písm. a) až e) TrZ. V následujících
řádcích se budu snažit podívat se na ně podrobnější optikou.
a) Vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou poškozenému nebo jeho
osobám blízkým
Pro náležité uchopení této konkrétní formy jednání pachatele je nezbytné vymezení
pojmu výhružky, kterou se dle odborné literatury rozumí takové protiprávní, resp.
nedovolené jednání, které je objektivně způsobilé vzbudit důvodnou obavu, aniž je však
nutné takovou důvodnou obavu u poškozeného skutečně vyvolat, přičemž obsah
výhružky je konkretizován ublížením na zdraví nebo jinou újmou.189 Ve srovnání
s trestným činem nebezpečného vyhrožování (ust. § 353 odst. 1 TrZ), u kterého má být
obsahem výhružky usmrcení, těžká újma na zdraví nebo jiná těžká újma, zde postačí
výhružka menší intenzity, resp. méně závažná. Ublížení na zdraví vymezuje trestní
zákoník ve výkladových ustanoveních jako „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
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vyžaduje lékařské ošetření.“190 Jinou újmou je dle Válkové třeba rozumět např. narušení
nedotknutelnosti sexuální integrity, útoky proti rodinnému soužití, způsobení škody na
majetku nebo na odborné pověsti apod.191 Při hodnocení závažnosti jiné újmy je třeba
přihlížet jednak k ublížení na zdraví, které je u vyhrožování alternativně uvedeno –
mělo by se jednat o jinou újmu, která bude z hlediska závažnosti s ublížením na zdraví
srovnatelná – a jednak ke konkrétním okolnostem daného případu s přihlédnutím mj.
k tomu, jak subjektivně pociťuje újmu ten, jemuž je vyhrožováno. Jak již bylo uvedeno
v předchozích kapitolách této diplomové práce, každá oběť, resp. poškozený, má různou
míru frustrační tolerance. Tyto skutečnosti ve svém usnesení reflektoval Nejvyšší soud,
když se vyjádřil, že „záleží zejména na tom, jaká byla povaha a nebezpečnost výhružek,
jak se pachatel při výhružkách choval, jaké byly jeho fyzické, duševní i osobnostní
charakteristiky, jak jimi byl zasažen poškozený a jeho širší okolí apod.“192
Pronásledování poškozeného může být realizováno také prostřednictvím
vyhrožování způsobením újmy jeho osobám blízkým,193 neboť je v poškozeném
vyvolán strach jejich zdraví a bezpečí. Pokud by vyhrožování směřovalo přímo proti
těmto blízkým osobám, byly by – při splnění dalších znaků – i tyto osoby přímo
pronásledovanými, což by se náležitě odrazilo na povaze a závažnosti trestného činu
nebezpečného pronásledováni ve smyslu ust. § 39 odst. 1 a 2 TrZ.194
b) Vyhledávání osobní blízkosti a sledování poškozeného
Tato forma jednání pachatele může být uskutečňována řadou nezřídka velmi kreativních
způsobů. Patrně také proto Nejvyšší soud judikoval, že „vyhledávání osobní blízkosti a
sledování poškozeného je třeba vykládat v širokém smyslu slova, neboť jedině tak lze
naplnit záměr zákonodárce účinně ochránit jedince před závažnými útoky do jeho
soukromí.“195 Pod pojem vyhledávání osobní blízkosti a sledování poškozeného tak
budeme moci zařadit pestrou škálu jednání od všemožného slídění, obtěžování, dotírání,
přes nevítaný doprovod či „náhodná setkání“ až po pozorování poškozeného v různých
situacích nebo tzv. „noční hlídky“ před obydlím poškozeného apod. Veškerá tato
190
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jednání musí být opět objektivně způsobilá vyvolat v poškozeném důvodnou obavu,
nicméně její skutečné vzbuzení ani zde nebude relevantní.196
c) Vytrvalý kontakt prostředky elektronické komunikace, písemně nebo jinak
Ani formy jednání řazené do kategorie ust. § 354 odst. 1 písm. c) TrZ by neměly
vyvolávat aplikační nejasnosti. Je zřejmé, že i zde bude poměrně rozsáhlá varieta
možností jednotlivých konkrétních forem navazování kontaktu s poškozeným –
obzvlášť přihlédneme-li k tomu, nakolik rychle se vyvíjí moderní technologie a s nimi i
platformy pro různé druhy komunikace – ať se jedná o sociální sítě či různé „instant
messengery“ apod. Dle judikatury Nejvyššího soudu se za vytrvalý kontakt prostředky
elektronické komunikace považuje zejména opakované zasílání nevyžádaných emailových zpráv, které mají často vulgární nebo agresivní obsah, zahlcování
elektronické pošty spamem, záměrná distribuce počítačových virů, opakované vzkazy či
nevyžádané telefonáty, včetně telefonního teroru.197 Existence a dostupnost takových
prostředků jako je např. tzv. „anonymous remailer“ bude dle mého názoru u této formy
realizace pronásledování dalším z okamžiků, který má potenciál výrazně zvýšit
traumatizaci oběti.198 Do této kategorie bude možné řadit i kontakty zprostředkované
třetí osobou, která se – nezřídka v dobré víře – bude snažit poškozenému předat vzkazy,
informace, drobné pozornosti od pachatele apod.199
Za specifický druh pronásledování realizovaného prostředky elektronické
komunikace je považován tzv. kyberstalking, o kterém v této diplomové práci blíže
pojednávám v kapitole 1. 3. 1.
d) Omezování obvyklého způsobu života poškozeného
Z dikce zákona v případě této formy jednání pachatele je patrné, že vymezení toho, co
již lze hodnotit jako omezování obvyklého způsobu života poškozeného a co ještě
nikoliv, bude v praxi působit potíže. Na potenciální problematičnost při aplikaci
196
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poukazuje již Válková ve svém článku, kde odkazuje na Německo a Rakousko. Dle
těchto zahraničních zkušeností půjde o takové omezení dosavadního způsobu života
poškozeného, ke kterému dojde proti jeho vůli nežádoucími zásahy pachatele do sféry
jeho osobního a/nebo rodinného, a/nebo profesního života. Jako rozhodující hledisko se
uplatní subjektivně pociťovaná újma, neboť myšlenkově se zde vychází z přesvědčení,
že není možné stanovit jakýsi „zprůměrovaný“ obvyklý způsob života plošně pro
všechny.200 K této argumentaci se posléze přiklání v konstantní judikatuře i Nejvyšší
soud, stejně tak jako Šámal ve svém komentáři.201 Opět se tak v tomto případě uplatní
požadavek na individuální posuzování každého případu. Veřejně známá osobnost bude
mít patrně „vyšší práh citlivosti“ vůči takovýmto formám dotíravého chování
nejrůznějších ctitelů s ohledem na skutečnost, že právě díky své popularitě bude mít
více příležitostí být s obdobnými situacemi konfrontována.
e) Zneužití osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu
s poškozeným
Abychom se mohli blíže zabývat rozborem této dílčí komponenty objektivní stránky
skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování, bude nejdříve nutné
vymezit pojem osobních údajů, jehož legální definice je uvedena v zákoně č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaj je v ust. § 4 písm. a)
zákona o ochraně osobních údajů vymezen jako jakákoliv informace týkající se
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjektem údajů je třeba dle ust. § 4 písm. d)
zákona o ochraně osobních údajů rozumět fyzickou osobu, k níž se osobní údaje
vztahují. Za určený nebo určitelný je subjekt údajů považován, jestliže jej lze přímo či
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků,
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
jinou identitu.202 Přímé určení konkrétní fyzické osoby znamená jednoznačné a relativně
jednoduché ztotožnění osoby na základě údajů, které má daný subjekt přímo k dispozici
– nepřímé identifikování osoby vede ke stejnému výsledku, avšak složitější cestou za
200

VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních
souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 257 a násl.
201
Např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.9.2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011 nebo
usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.10.2014, sp. zn. 8 Tdo 1084/2014.
202
Viz ust. § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů.
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vynaložení většího úsilí.203 V této souvislosti považuji za důležité zde zmínit rozsudek
Nejvyššího správního soudu, který v návaznosti na neutuchající a překotný vývoj
elektronických a jiných médií, která jsou navíc relativně snadno dostupná, akcentoval
nutnost vykládat pojem osobního údaje spíše extenzivně. Plná identita fyzické osoby
v současných podmínkách technologicky vyspělé společnosti tedy dle Nejvyššího
správního soudu znamená „možnost tuto osobu určitým způsobem kontaktovat, aniž by
bylo nutno znát místo jejího aktuálního pobytu. Proto se výklad pojmu osobní údaj
nemůže omezit striktně jen na znalost např. rodného čísla, adresy či pracoviště subjektu
údajů. Z tohoto pohledu je za osobní údaj třeba považovat i číslo mobilního telefonu
určité osoby, jakkoli může být takové číslo používáno příslušnou osobou jen dočasně, a
zároveň nijak nespecifikuje jeho fyzickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu. Prostřednictvím tohoto čísla je však možno daný subjekt v určitém
časovém úseku přímo kontaktovat, a tento subjekt je tak dosažitelný a jistým způsobem
určitelný, a to případně i bez znalosti jeho jména a dalších údajů, které již vazbu na
jeho fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu mají.“204
K naplnění této konkrétní formy jednání pachatelem se však vyžaduje vedle
zneužití osobních údajů kumulativní splnění druhé podmínky, totiž že účelem takového
zneužití má být získání kontaktu s poškozeným. Zda ke kontaktu skutečně dojde, či o
jaký druh kontaktu se bude jednat, specifikováno není. Toto nikoli kasuistické vymezení
se s přihlédnutím k mnohdy velmi bujné fantazii a exaltované tvůrčí invenci pachatelů
jeví jako rozumné.

5. 2. 3. Subjekt
Subjektem rozumíme pachatele trestného činu. Osoba pachatele může být
v rámci znaků skutkové podstaty blíže charakterizována – některých trestných činů se
tak může dopustit pouze osoba v určitém postavení, tj. speciální subjekt, nebo osoba
s určitou vlastností, tj. konkrétní subjekt.205 Zákonná dikce skutkové podstaty trestného
činu nebezpečného pronásledování žádný takový požadavek na pachatele tohoto
trestného činu neklade – může se jej tedy dopustit kterákoli trestně odpovědná fyzická
203

KUČEROVÁ, Alena a kol. Zákon o ochraně osobních údajů : komentář. 1. vyd. Praha : C.H. Beck,
2012, s. 52-53.
204
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.2.2009, čj. 9 As 34/2008-68.
205
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 7. přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 99.
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osoba. Trestný čin nebezpečného pronásledování tedy spadá do kategorie tzv. obecných
trestných činů.206
Obecné znaky, které charakterizují trestně odpovědného pachatele, se za znaky
skutkové podstaty nepovažují. Neodlišují od sebe jednotlivé typy trestných činů, nýbrž
jsou jim naopak společné.207 O osobě pachatele z hlediska obecných znaků tedy bude
pojednáno v kapitole 5. 4. této diplomové práce.

5. 2. 4. Subjektivní stránka
Subjektivní stránka trestného činu obsahuje soubor znaků, které vystihují
psychický vztah pachatele k trestnému činu. Jejím obligatorním znakem je zavinění – to
může mít formu buď úmyslu či nedbalosti (hovoříme tedy o tzv. bipartici zavinění).
Není-li zavinění, není ani trestného činu. Zaviněním je přitom třeba rozumět „vnitřní
(psychický) vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin, ať již
vytvořený pachatelem nebo objektivně existující bez jeho přičinění již v době činu.“208
Zavinění je tvořeno dvěma složkami. Jednak složkou vědění (intelektuální), která
zahrnuje smyslové vnímání předmětů a jevů a pachatelovu představu předmětů a jevů,
které buď vnímal dříve, nebo k nimž došel vlastním úsudkem. Druhá komponenta
zavinění je představována složkou volní, v rámci níž rozlišujeme chtění nebo srozumění
jakožto různé stupně pachatelova zaměření na porušení nebo ohrožení chráněného
zájmu.209
Úmyslné zavinění se vyskytuje ve dvou formách – úmysl přímý (dolus directus),
kdy pachatel věděl, že způsobem uvedeným v trestním zákoně poruší nebo ohrozí nebo
alespoň může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, a takové porušení
nebo ohrožení způsobit chtěl (ust. § 15 odst. 1 písm. a) TrZ), a úmysl nepřímý (dolus
eventualis), kdy pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo

206

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
219.
207
Tamtéž.
208
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
222.
209
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
222-225.
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ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, a pro případ, že jej způsobí, byl s tímto
srozuměn (ust. § 15 odst. 1 písm. b) TrZ).210
U trestného činu nebezpečného pronásledování trestní zákoník vyžaduje
úmyslné zavinění, které musí zahrnovat všechny znaky objektivní stránky trestného
činu, tj. jednání, následek i příčinný vztah mezi jednáním a následkem. V případě
trestného činu nebezpečného pronásledování si lze představit mnohem snáze úmysl
přímý než zavinění ve formě úmyslu nepřímého. Obdobně se ve svém usnesení vyjádřil
i Nejvyšší soud, když judikoval, že „u tohoto trestného činu se téměř vždy jedná o
zavinění ve formě úmyslu přímého; jen zcela výjimečně si lze u tohoto přečinu
představit nepřímý úmysl (např. pachatel sleduje a ztrpčuje poškozenému dlouhodobě
život, přičemž však jeho hlavním dlouhodobým cílem je únos dítěte). Úmysl pachatele
přitom směřuje ke způsobení újmy poškozené osobě, a to ať již ve formě psychické
(půjde o nejčastější případ), tak i fyzické (v případě agresivních pachatelů s eskalující
intenzitou jejich útoků).“211

5. 3. Znaky kvalifikované skutkové podstaty
Jádro kvalifikované skutkové podstaty spočívá v tom, že se k znakům základní
skutkové podstaty přidává nějaký další znak, který typizuje vyšší stupeň závažnosti činů
jím charakterizovaných pro společnost.212
V případě trestného činu nebezpečného pronásledování tyto další znaky
spočívají jednak v individuálním objektu, kdy pachatel spáchá trestný čin nebezpečného
pronásledování vůči dítěti nebo těhotné ženě (ust. § 354 odst. 2 písm. a) TrZ) a jednak
ve způsobu provedení tohoto trestného činu buď se zbraní (ust. § 354 odst. 2 písm. b)
TrZ) nebo nejméně se dvěma osobami (ust. § 354 odst. 2 písm. c) TrZ).
Trestní zákoník tyto znaky, resp. kvalifikační okolnosti, nazývá okolnostmi
podmiňujícími použití vyšší trestní sazby nebo je zmiňuje jako tzv. zvláště přitěžující
okolnosti (ust. § 17 TrZ).213
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JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
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62

a) Spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování vůči dítěti a těhotné ženě
Definice dítěte jakožto osoby mladší osmnácti let (ust. § 126 TrZ) byla do trestního
zákoníku přejata z čl. 1 Úmluvy o právech dítěte.214 Při hodnocení, zda byla naplněna
kvalifikační okolnost spáchání trestného činu vůči dítěti, je třeba aplikovat výkladové
pravidlo dle ust. § 139 TrZ215 – na danou osobu tedy bude možné pohlížet jako na dítě
do dne předcházejícího osmnáctým narozeninám. Těhotnou je žena v období od nidace,
tj. od uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní sliznici, do začátku porodu.216 V obou
případech zde postačí zavinění z nedbalosti.
Důvod zařazení dítěte a těhotné ženy jakožto individuálních objektů typizujících
vyšší stupeň závažnosti trestného činu nebezpečného pronásledování je nasnadě –
zákonodárce tak reflektuje skutečnost, že se jedná o osoby, které jsou z určitých důvodů
oproti jiným zranitelnější a kterým je v souladu s etickými postuláty kladoucími důraz
na ochranu počatého lidského života a nerušený vývoj dítěte třeba poskytnout vyšší
ochranu. V návaznosti na citlivost těchto osob a jejich snadnou zranitelnost bude třeba
věnovat zvláštní pozornost všem okolnostem každého konkrétního případu, neboť
objektivní stránka tohoto trestného činu může být u těchto osob naplněna snáze než u
jiných.
b) Spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování se zbraní
Dle ust. § 118 TrZ je zbraní třeba rozumět cokoliv, čím je možno učinit útok proti tělu
důraznějším - a to jakýmkoliv způsobem, tedy nejen způsobem použití, který je pro
danou zbraň obvyklý (např. místo střelby využijeme střelnou zbraň k tomu, abychom
s ní oběť udeřili do hlavy).217 Trestný čin je dle předmětného výkladového ustanovení
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. Nutnost vykládat kvalifikační znak „se zbraní“ značně široce dobře ilustrují

214

Český překlad Úmluvy o právech dítěte publikován pod č. 104/1991 Sb., dostupné z :
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=104&r=1991
215
Plné znění ust. § 139 TrZ: „Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek,
nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.“
216
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012, s. 1470-1471.
217
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 5. vyd. Praha : Leges,
2014, s. 174.
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vybraná soudní rozhodnutí.218 Jako spáchání trestného činu se zbraní se zbraní tak byl
hodnocen např. útok házením kamenů219 či útok, při kterém byla použita pouhá replika
střelné zbraně.220 V jiném případě byl jako zbraň vyhodnocen kupříkladu automobil.221
Osobně považuji z hlediska aplikační praxe za důležitý právní názor vyslovený
v usnesení Nejvyššího soudu, který došel k závěru, že trestný čin je spáchán se zbraní „i
tehdy, když razance, s jakou je zbraň užita, není příliš vysoká, popř. i tehdy, když
pachatel vůbec nepoužil zbraň ke spáchání trestného činu, ale měl ji za tím účelem u
sebe, aby ji podle potřeby použil k útoku, k překonání nebo zamezení odporu. Již pouhá
přítomnost takového předmětu může působit na psychiku poškozeného, který je hrozbou
případného užití zbraně omezen ve své obraně.“222 Vyžaduje se zavinění ve formě
úmyslu.
c) Spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování nejméně se dvěma
osobami
U tohoto znaku kvalifikované skutkové podstaty je na první pohled vše zřejmé – na
jednání pachatele se aktivně podílejí ještě nejméně dvě další fyzické osoby, tedy
s pachatelem celkem tři. Sluší se však dodat, že tyto osoby jednak nemusí být při
jednání současně přítomny, a jednak o své součinnosti s pachatelem ani nemusejí
navzájem vědět. Nevyžaduje se dokonce ani, aby tyto osoby byly trestně odpovědné.
Mezi jejich a pachatelovou vzájemnou součinností se dále nevyžaduje ani žádná
organizovanost. Kdo však o této součinnosti vědět musí, je zajisté pachatel, kterému je
tato zvlášť přitěžující okolnost přičítána.223

5. 4. Pachatel trestného činu nebezpečného pronásledování
Obecně

můžeme

říci,

že

pachatelem

trestného

činu

nebezpečného

pronásledování může být kterákoli fyzická osoba. V užším slova smyslu bychom právě
řečené měli doplnit o požadavek, aby tato fyzická osoba byla trestně odpovědná.
218

S ohledem na skutečnost, že legální definice znaku „spáchání trestného činu se zbraní“ byla stejná i
v trestním zákoně (ust. § 89 odst. 5 trestního zákona), dovoluji si odkázat i na judikaturu vztahující se
k tomuto předpisu.
219
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V návaznosti na skutečnost, že od 1. 1. 2012 zná české právo i trestní odpovědnost
korporací zavedenou do českého právního řádu zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), považuji za
nutné hned úvodem této kapitoly uvést, že právnická osoba pachatelem trestného činu
nebezpečného pronásledování být nemůže, neboť tento trestný čin není uveden v ust. §
7 ZTOPO, kde jsou taxativně vypočteny trestné činy, za něž může být právnická osoba
trestně odpovědná.
Pachatelem trestného činu tedy je trestně odpovědná fyzická osoba, která
bezprostředně spáchala trestný čin. Uvedená charakteristika se snaží vyvarovat jisté
nepřesnosti legální definice pachatele trestného činu, která je uvedena v trestním
zákoníku.224 Kromě naplnění znaků konkrétní skutkové podstaty trestného činu je totiž
zapotřebí, aby fyzická osoba naplňovala také obecné znaky trestného činu, tedy
požadavky na věk, příčetnost a v případě mladistvých rozumovou a mravní vyspělost.225
Pokud bychom měli uvedené vztáhnout k trestnému činu nebezpečného pronásledování,
pachatelem by mohla být pouze fyzická osoba, která je v době činu příčetná (ust. § 26
TrZ), dovršila patnáctý rok věku (ust. § 25 TrZ) a v případě, že se jedná o mladistvého
pachatele, dostatečně rozumově a mravně vyspělá, přičemž se nejedná o osobu
charakterizovanou žádnými zvláštními znaky ve smyslu konkrétního či speciálního
subjektu (viz výše kapitola 5. 2. 3. této diplomové práce).
Trestní zákoník ve svém ust. § 25 reflektuje skutečnost, že jedinec musí nejdříve
dosáhnout určitého stupně jak biologické, tak zejména psychické a sociální zralosti, aby
dokázal identifikovat rozpor svého činu s právem a své konání ovládat – proto stanoví,
že kdo nedovršil v době spáchání činu patnáctý rok věku, není trestně odpovědný.
Obdobné ustanovení, které vylučuje trestní odpovědnost u dětí mladších patnácti let,
nalezneme i v ZSVM, konkrétně v ust. § 89 odst. 1 ZSVM. Okamžik dosažení
požadované věkové hranice je třeba vykládat dle ust. § 139 TrZ. Trestní odpovědnost
tedy začíná dnem, který následuje po dni patnáctých narozenin.
Po dovršení věkové hranice patnácti let se osoba až do doby, než překročí
osmnáctý rok svého věku, dostává z hlediska trestního práva do zvláštní kategorie,
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kterou zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „ZSVM“)226
označuje jako „mladistvý“. Trestní odpovědnost mladistvého je modifikována
požadavkem na dosažení určité úrovně rozumové a mravní vyspělosti (ust. § 5 odst. 1
ZSVM), která tvoří další samostatnou podmínku trestní odpovědnosti. Vyžaduje se
dosažení takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mladistvý mohl rozpoznat
protiprávnost svého činu nebo ovládat své jednání. Trestní odpovědnost mladistvých je
tedy trestní odpovědností relativní.227
Teorie trestního práva pod pojmem příčetnosti chápe „způsobilost být
pachatelem trestného činu, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele.“228
Trestní zákoník sám však pojem příčetnosti nijak nevymezuje – namísto toho jsou v ust.
§ 26 TrZ vypočteny důvody, které příčetnost vylučují. Pro nepříčetnost tak nebude
trestně odpovědný, kdo pro duševní poruchu229 v době spáchání činu nemohl rozpoznat
jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání.
S ohledem na skutečnost, že trestní právo žádné další požadavky na osobu
pachatele trestného činu nebezpečného pronásledování neklade, resp. vyžaduje pouze
splnění obecných požadavků, které se uplatní u všech pachatelů, dovoluji si stran
dalších, zejm. psychologických a sociologických charakteristik pachatele tohoto
trestného činu odkázat na kapitolu 2. této diplomové práce.

5. 5. Trestněprávní sankce jakožto následky trestní odpovědnosti
Trestněprávní sankce představují hmotněprávní reakci státu na spáchaný trestný
čin. V oblasti sankcionování dospělých vychází trestní zákoník z principu dualismu
trestních sankcí, když v ust. § 36 TrZ rozlišuje mezi tresty a ochrannými opatřeními.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je naopak postaven na principu monismu (ust. §
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Úplný název předpisu zní zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
227
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
216-218.
228
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9 an. ZSVM) a umožňuje osobám mladším osmnácti let za spáchaný protiprávní čin
uložit některé z jednotného systému opatření.230
Trestem rozumíme „prostředek státního donucení, který stát užívá k ochraně
zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy a jejich
pachateli.“ Spočívá v

újmě na svobodě a majetkových nebo jiných právech

odsouzeného a ukládat je může pouze soud, a to na základě zákona – tedy plně
v souladu s jednou ze základních zásad trestního práva nulla poena sine lege. Účelem
trestu má být jednak ochrana společnosti před pachateli trestných činů a jednak
zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti. Uložený trest by měl na
odsouzeného působit také výchovně, tedy vést jej k tomu, aby vedl řádný život. Vedle
samotného odsouzeného trest působí výchovně i na ostatní členy společnosti –
hovoříme o tzv. generálně preventivním účinku trestu.231 Při ukládání trestů obecně se
soudy řídí zásadami pro ukládání trestů (viz ust. § 37 an. TrZ). Soud přihlíží k povaze a
závažnosti spáchaného trestného činu,232 k osobním, rodinným, majetkovým a jiným
poměrům pachatele, k jeho dosavadnímu způsobu života, k možnostem jeho nápravy a
v neposlední řadě také k chování pachatele po spáchání trestného činu (ust. § 39 odst. 1
TrZ), čímž je vyslyšen imperativ individualizace ukládané sankce.
Za spáchání trestného činu nebezpečného pronásledování dle ust. § 354 odst. 1
TrZ pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo trest zákazu činnosti. Dle
ust. § 52 odst. 2 TrZ se trestem odnětí svobody rozumí nepodmíněný trest odnětí
svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, a to buď s dohledem, nebo bez
dohledu. Dohled spočívá v pravidelném osobním kontaktu pachatele s úředníkem
Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“), spolupráci při vytváření a
realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a kontrole dodržování podmínek
uložených pachateli soudem nebo vyplývající ze zákona.233 V případě trestného činu
nebezpečného pronásledování bude možné, v návaznosti na aplikaci ust. § 55 odst. 2
TrZ, uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě
230

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014, s.
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pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby vedl řádný život. V případě
ukládání trestu odnětí svobody tak ve většině případů nebezpečného pronásledování,
vyjma těch nejtěžších a nejzávažnějších, bude připadat v úvahu podmíněné odsouzení
k trestu odnětí svobody, eventuálně s dohledem. Domnívám se, že obzvlášť vhodná by
byla právě druhá ze jmenovaných variant. S přihlédnutím k charakteru jednání
pronásledovatelů se jak sledování a kontrola chování pachatele probačním úředníkem,
tak zejména jeho odborné vedení a pomoc, která může spočívat např. ve
zprostředkování psychosociálních služeb či jeho motivaci k činnostem, které mu
napomohou začlenit se do společnosti, jeví jako mimořádně vhodné.234 Za situace, kdy
bude od potrestání pachatele podmíněně upuštěno, bude přinejmenším v některých
případech žádoucí, aby soud pachateli zároveň uložil přiměřená omezení a povinnosti
(ust. § 48 odst. 3 TrZ). Konkrétně by se dle mého názoru mohlo jednat o zdržení se
styku s určitými osobami (ust. § 48 odst. 4 písm. e) TrZ) nebo zdržení se
neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob (ust. § 48
odst. 4 písm. f) TrZ), případně jiné vhodné omezení či povinnost reflektující okolnosti
konkrétního případu a osobu pachatele.
Kromě již zmíněných trestů má soud v souladu s ust. § 53 odst. 2 TrZ možnost
uložit pachateli trestného činu nebezpečného pronásledování trest domácího vězení,
obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce, zákaz pobytu, a pokud pachatel není občanem České republiky, také
trest vyhoštění.
V případě, že pachatel svým jednáním naplní znaky kvalifikované skutkové
podstaty dle ust. § 354 odst. 2 TrZ, zvýší se trestní sazba na šest měsíců až tři roky.
Mnou výše uvedené závěry stran vhodnosti využití podmíněných trestů
podporují také zjištění, jež ve svém článku uvádí Horáková, která vycházela z vlastní
statistiky provedené na případech stalkingu řešených před okresními soudy spadajícími
pod Krajský soud v Ostravě. V naprosté většině případů byly ukládány právě tresty
podmíněné a v 86 % případů byla vedle trestu uložena také přiměřená povinnost či
omezení dle příslušných ustanovení TrZ, které zahrnovaly mj. zákaz přiblížení se
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012, s. 686-687.
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poškozenému na kratší vzdálenost, povinnost podrobit se psychologickému poradenství,
zdržet se určitých činností apod.235

5. 6. Povaha trestného činu nebezpečného pronásledování – trvá nebo
pokračuje?
Na do jisté míry specifický charakter trestného činu nebezpečného
pronásledování bylo již na řadě míst této diplomové práce upozorňováno. S ohledem na
konstrukci objektivní stránky tohoto trestného činu – konkrétně na skutečnost, kdy je
explicitně vyjádřen požadavek dlouhodobosti pronásledování – se nabízí otázka, zda
nelze trestný čin nebezpečného pronásledování přiřadit do některé z kategorií trestných
činů, které se vyznačují právě tím, že jejich páchání trvá delší dobu, tedy buď mezi
trestné činy hromadné, trestné činy trvající nebo pokračování v trestném činu. Dalším
momentem, který by nás k této úvaze mohl navést, je situace pro pronásledování
typická – tedy situace, kdy činy, které samostatně nejsou až na výjimky činy trestnými,
avšak ve svém souhrnu vytvářejí formální znak skutkové podstaty trestného činu. Jak ve
svém článku zmiňuje Visinger, právě tato skutečnost vzdáleně připomíná hromadné
trestné činy, u nichž mnohost útoků vedených jednotným záměrem tvoří znak skutkové
podstaty. V případě nebezpečného pronásledování však jednotlivé dílčí útoky zpravidla
nenaplňují znaky skutkové podstaty žádného trestného činu. 236 Přiřazení mezi trestné
činy hromadné tak budeme moci vyloučit.
Stanovení, jestli se v případě nebezpečného pronásledování jedná spíše o
pokračování v trestném činu nebo o trestný čin trvající však bude obtížnější – ani
aplikační praxe v této otázce totiž není jednotná. Hledání odpovědi však nebude pouze
teoretickou atletikou nepřekračující svým významem hranice akademického hřiště, ale
bude zásadní také pro praxi – projeví se při řešení hlavolamu působnosti trestních
zákonů, při vymezení pojmu skutku, posuzování promlčení, recidivy, ukládání trestů
atd.237
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Při svých úvahách jsem vycházela z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4.
2014, sp. zn. 15 Tdo 887/2014-I.238 V tomto případě byl sice zkoumán charakter
trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (ust. § 199 TrZ), avšak mám za
to, že závěry, ke kterým zde došel velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu (dále
jen „velký senát Nejvyššího soudu“), bude možné analogicky vztáhnout i k trestnému
činu nebezpečného pronásledování s ohledem na obdobný charakter konstrukce
objektivní stránky skutkové podstaty. Věc byla k rozhodnutí velkému senátu Nejvyššího
soudu postoupena právě proto, že senát 6 Tdo, který měl původně o dovolání
rozhodovat, se neztotožnil s právním názorem vyjádřeným v usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 21. 3. 2013, sp. zn. 4 Tdo 248/2013, podle nějž je trestný čin podle ust. § 199
TrZ trestným činem pokračujícím.239 K tomuto již dříve vyslovenému právnímu názoru
se však velký senát Nejvyššího soudu nepřiklonil a dospěl k závěru, že v případě
trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle ust. § 199 TrZ se jedná o
trvající trestný čin.240
Nejvyšší soud zdůraznil, že v případech týrání osoby žijící ve společném obydlí
je třeba mít na zřeteli podstatu předmětného deliktu, která spočívá v souvislém páchání
nerozpadajícím se do dílčích útoků. Taková jednání jsou samostatná pouze zdánlivě a
nelze je dělit na dílčí skutky. Obdobně tomu dle mého názoru bude v případě
nebezpečného pronásledování, které je také třeba vnímat v jeho komplexnosti (pachatel
jednou zašle nevyžádaný dar, jindy „navštíví“ oběť např. na pracovišti a veškeré své
jednání ještě průběžně umocňuje zasíláním dotěrných SMS zpráv či telefonním
terorem). Mechanicky vzato by tak snad bylo možné jednotlivé útoky od sebe oddělit,
nicméně

takové

pojetí

by podle

mého

odporovalo

podstatě

nebezpečného

pronásledování. V této souvislosti Nejvyšší soud v citovaném usnesení poukázal na to,
že týrání vlastně představuje „vyvolání a udržování stavu vnímaného poškozeným jako
v zásadě setrvalý stav negativních pocitů, vnitřní nepohody a obav, byť tento stav může
být vyvolán dílčími konkrétními jednáními pachatele udržujícími či prodlužujícími tento
238

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.4.2014, sp. zn. 15 Tdo 887/2014-I.
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jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí
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udržuje protiprávní stav, aniž zákon vyžaduje, aby jej také vyvolal.“ Postihuje se tedy právě udržování
protiprávního stavu, které pachatel stále obnovuje. Charakteristika převzata z : JELÍNEK, Jiří a kol.
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setrvalý stav, a to až do okamžiku jeho ukončení.“241 Pro přiřazení konkrétního deliktu
do kategorie trvajících trestných činů je tedy stěžejní následek. Právě ten v sobě musí
kondenzovat trvalost. Nikoli nepodobné dopady na oběť charakteristické právě svou
kontinuitou a trvalostí má také nebezpečné pronásledování.242 I zde tedy dle mého
mínění bude podružné, že se jednalo o jednotlivé dílčí útoky, jimiž pachatel výše
zmiňovaný negativní stav oběti vyvolal, neboť určující bude právě tento stav oběti
jakožto škodlivý následek trestného činu trvající v čase.
Další argument uváděný Nejvyšším soudem vychází z gramatického výkladu
zákonného znaku objektivní stránky trestného činu dle ust. § 199 TrZ, kde je použito
nedokonavého vidu slovesa vymezujícího jednání pachatele („týrá“). Obdobná dikce
byla zvolena i u nebezpečného pronásledování („pronásleduje“). Analogicky lze
nahlížet i na vymezení kvalifikačního znaku v ust. § 199 odst. 2 písm. d) TrZ „páchá-li
takový čin po delší dobu“ – v případě nebezpečného pronásledování se požaduje, aby
pachatel poškozeného pronásledoval „dlouhodobě“.
Nejvyšší soud dále upozorňuje, že vnímání trestného činu dle ust. § 199 TrZ
jako trestného činu pokračujícího, by ve výsledku vedlo ke ztížení možností postihu
pachatele pro tento trestný čin v důsledku procesních požadavků, které zákon č.
141/1960 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (dále jen „TrŘ“) klade na orgány
činné v trestním řízení v souvislosti s trestním stíháním pachatele pro takový druh
trestného činu (např. ust. § 160 odst 1, 5 TrŘ atd.).
Na základě všech výše uvedených argumentů, včetně na posledním místě
uvedeného argumentu dopadu na trestní řízení, resp. na možnost postihu takových
jednání, se přikláním k názoru, že trestný čin nebezpečného pronásledování je svou
povahou trvajícím trestným činem.

6. Vztah k jiným ustanovením
Navzdory své vnitřní diferenciaci na zvláštní právní odvětví, v jejichž rámci se
setkáváme s jednotlivými právními instituty, je třeba při všech úvahách vycházet z toho,
že právní řád je především komplexním celkem. Přes veškerá dělení tvoří jednotu, což
241
242
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je nutno při aplikaci jednotlivých ustanovení zohlednit.243 Tak ani ustanovení § 354
TrZ,

v němž

je

obsažena

skutková

podstata

trestného

činu

nebezpečného

pronásledování, nelze vnímat a interpretovat izolovaně, nýbrž je třeba jej zasadit do
širšího kontextu právního řádu jako celku. Proto se v následujících podkapitolách budu
zabývat nejen vztahem nebezpečného pronásledování a jiných trestných činů a
možnostmi jejich souběhu, ale také souvisejícími ustanoveními trestního práva
procesního a dalšími veřejnoprávními ustanoveními, nicméně poukážu i na možnosti
ochrany před stalkingem, které obtěžované osobě poskytuje právo soukromé
v případech, kdy dané jednání stalkera ještě nedosáhlo takového stupně intenzity a
závažnosti, aby se dostalo do pozornosti trestního práva a orgánů činných v trestním
řízení.

6. 1. Vztah k jiným trestným činům a možnosti souběhu
Teorie trestního práva souběhem (konkurencí) trestných činů rozumí „případ,
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.“244 Jak vyplývá z obsahu výše
uvedených kapitol, stalking jakožto jev spočívající v řadě různých forem jednání, je
pojmově širší, než samotný trestný čin nebezpečného pronásledování. Tato skutečnost
nás tedy celkem přirozeně přivádí k otázce, jakých dalších trestných činů se pachatel
může „stalkerským jednáním“ v jednočinném souběhu s nebezpečným pronásledováním
dopustit.
Nezbytným základem pro úvahy o soubězích trestných činů je pochopení a
správné vymezení pojmu skutku. Dle nauky je skutkem událost ve vnějším světě
vyvolaná jednáním člověka, která může mít zároveň znaky jednoho i více trestných činů
nebo naopak nemusí mít znaky žádného trestného činu.245 V nauce i praxi se za jeden
skutek považují všechny ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou příčinou

243
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následku významného z hlediska trestního práva, pokud jsou zahrnuty zaviněním
(shodně č. 8/1985 Sb. rozh. tr.). Právě fakt, že skutek, jakožto jistá výseč objektivní
reality či příběh strukturovaný jednáním, následkem a jejich příčinnou souvislostí, může
naplňovat znaky skutkových podstat vícero trestných činů, odůvodňuje existenci
institutu jednočinného souběhu – pouze posouzením daného skutku podle všech
zákonných ustanovení, která na něj dopadají, budeme schopni nejlépe vystihnout
závažnost takového činu a jeho škodlivost pro společnost. Z tohoto obecného postulátu
samozřejmě existují výjimky. Současná teorie trestního práva vylučuje jednočinný
souběh v případech poměru speciality, subsidiarity, faktické konzumpce, pokračování
v trestném činu, trestných činů hromadných a trvajících a trestného činu opilství dle ust.
§ 360 TrZ.246
V praxi

se

v jednočinném

souběhu

s trestným

činem

nebezpečného

pronásledování budeme moci nejčastěji setkat s trestnými činy jako je např. omezování
osobní svobody (ust. § 171 TrZ), porušování domovní svobody (ust. § 178 TrZ),
pomluvy (ust. § 184 TrZ), výtržnictví (ust. § 358 TrZ), týrání zvířat (ust. § 302 TrZ)
apod.247 V návaznosti na formy jednání stalkerů popsané v kapitole 1. 3. této diplomové
práce si lze představit jednočinný souběh s trestným činem křivého obvinění (ust. § 345
TrZ), v případech, kdy by pachatel ve snaze znevážit a očernit oběť zvolil ostřejší
prostředky, než „pouhou“ pomluvu. Uvažovat bychom mohli i o jednočinném souběhu
s trestným činem vyhrožování s cílem působit na úřední osobu248 (ust. § 326 TrZ)
například za situace, kdy nenávistný slídil249 vedený touhou po „nápravě příkoří“, jehož
se na něm osoba reprezentující veřejnou moc v jeho očích dopustila – tedy za splnění
požadavku spáchání trestného činu v souvislosti s pravomocí a odpovědností takové
osoby – bude této osobě vyhrožovat usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením
značné škody. Bude-li pachatel dle příslušných ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o
Policii České republiky (dále jen „PolZ“) vykázán (ust. § 44 a násl. PolZ) ze společného
obydlí a dopustí-li se závažného nebo opakovaného jednání, aby vykázání zmařil,
budeme moci zvážit jednočinný souběh s trestným činem maření výkonu úředního
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247
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248
Úřední osoba je definována ust. § 127 TrZ.
249
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rozhodnutí a vykázání (ust. § 337 odst. 2 TrZ). Jednočinnému souběhu v těchto
případech nebude nic stát v cestě, neboť každé ze zmiňovaných ustanovení směřuje
k ochraně jiných zájmů, resp. má jiný individuální objekt než nebezpečné
pronásledování.250
Polemika by mohla vzniknout v souvislosti s jednočinným souběhem s trestným
činem nebezpečného vyhrožování (ust. § 353 TrZ). Dle mého názoru je zde pojmově
vyloučen souběh nebezpečného vyhrožování a nebezpečného pronásledování dle ust. §
354 odst. 1 písm. a) TrZ, neboť dojde k faktické konzumpci a nebezpečné vyhrožování
tak bude postiženo v rámci aplikace ustanovení o nebezpečném pronásledování, jakožto
závažnějšího trestného činu. Z uvedeného je zřejmé, že přečiny dle ust. § 353 a § 354
TrZ vykazují řadu podobností. Přesto je třeba mezi nimi rozlišovat – hlavní rozdíl tkví
především v požadavku na různou intenzitu výhružky, které má být užito. Zatímco ust.
§ 353 TrZ požaduje, aby bylo vyhrožováno usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo
jinou těžkou újmou, v případě nebezpečného pronásledování dle ust. § 354 TrZ postačí
pouze vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou. Ve skutkové podstatě
nebezpečného vyhrožování dále není obsažen požadavek dlouhodobosti – oproti
nebezpečnému pronásledování zde tedy bude stačit pouze jediný útok, pakliže bude mít
potenciál vzbudit v poškozeném důvodnou obavu. Nutno dodat, že co se týče forem
jednání uvedených v ust. § 354 odst. 1 písm. b) až e) TrZ, jednočinný souběh těchto
dvou přečinů podle mého názoru bude možný.
Problematický by mohl být vztah nebezpečného pronásledování k některým
trestným činům proti životu a zdraví, případně k některým trestným činům proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti a některým dalším.251 Například Visinger ve svém článku
u trestných činů vraždy (ust. § 140 TrZ), těžkého ublížení na zdraví (ust. § 145 TrZ),
znásilnění (ust. § 185 TrZ) a týrání osoby žijící v společném obydlí (ust. § 199 odst. 2
TrZ) souběh s nebezpečným pronásledováním považuje rovnou za nemožný. 252 Šámal
naproti tomu souběh nevylučuje. Uvádí sice, že nebezpečné pronásledování bude
250
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zpravidla konzumováno závažnějším poruchovým trestným činem, avšak dodává, že
v případech, v nichž bude nebezpečné pronásledování, po němž následoval daný čin,
podstatně širší než jen splnění uvedené výhružky, bude možné povahu nebo závažnost
daného skutku vyjádřit souběhem těchto trestných činů.253
Vymezení skutku a na něj navazující stanovení, zda se v daném případě jedná o
souběh jednočinný či vícečinný, pokud je provedeno nesprávně, může mít pro vedení
celého trestního řízení a v konečném důsledku pro závěr o vině pachatele fatální
důsledky. Jak známo, v případech jednočinného souběhu tvoří všechny sbíhající se
trestné činy jeden skutek a soud o nich tak může rozhodnout jen jedním výrokem
rozsudku. Pokud by tedy například došlo k situaci, kdy by soud ohledně jediného
skutku, který nesprávně definuje jako skutky dva, rozhodl tak, že by obviněného uznal
vinným jedním trestným činem a pro druhý jej zároveň zprostil obžaloby a takový
rozsudek by ve své zprošťující části nabyl právní moci, byla by vytvořena překážka rei
iudicatae. Trestní stíhání obviněného by pak bylo vyloučeno i pro trestný čin, který byl
podle mínění soudu prvního stupně prokázán.254
Orgány činné v trestním řízení by měly při popisu skutku velmi obezřetně
zvažovat charakteristiku trestného jednání pachatele, a to právě vzhledem k možným
souběhům. Vždy bude třeba soustředit pozornost na to, zda jednání, které bylo součástí
pronásledujících aktivit a které u toho zároveň naplnilo znaky skutkové podstaty jiného
trestného činu, může být vyčleněno jako samostatný skutek nebo by mělo být nazíráno
v rámci množiny jednání, kterým pachatel zároveň naplnil zákonné znaky skutkové
podstaty nebezpečného pronásledování. Uvedenou úvahu lze demonstrovat na příkladu,
kdy pachatel bude svou nevyžádanou pozorností „oblažovat“ oběť po dobu půl roku –
v rámci těchto ataků pak v jednom případě obtěžujícím jednáním ztropí výtržnost.
V takovém případě nebude možné jeho jednání definovat jako dva skutky, nýbrž jako
skutek jeden, pojímající i předmětné výtržnictví, pokud i toto bylo spácháno v rámci
stalkerských aktivit. Takovou situaci bude třeba posoudit jako jednočinný nestejnorodý
souběh trestných činů.
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6. 2. Související ustanovení trestního práva procesního
Trestní proces představuje logický celek, v němž na sebe jednotlivé instituty a
úkony orgánů činných v trestním řízení navazují. Ucelený popis trestního řízení by
zabral mnohem více prostoru, než by objem této diplomové práce mohl unést.
V následujících řádcích však zmíním alespoň ustanovení, která mají k trestnému činu
nebezpečného pronásledování bližší vztah. Jedná se například o ustanovení o
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (ust. § 88a TrŘ), v rámci nějž je
nebezpečné pronásledování zařazeno jako jeden z trestných činů, u kterého je při
splnění dalších zákonných podmínek možné zjistit údaje o telekomunikačním provozu,
které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana
osobních a zprostředkovacích dat. Podstatnou roli při trestním stíhání vedeném pro
trestný čin nebezpečného pronásledování hrají také předběžná opatření (ust. § 88b a
násl. TrŘ) a stíhání se souhlasem poškozeného (ust. § 163 TrŘ), kterými se budu dále
blíže zabývat. Stejně tak je třeba alespoň zmínit ustanovení týkající se řízení před
samosoudcem (ust. § 314a an. TrŘ) a ustanovení o odklonech v trestním řízení –
zejména podmíněné zastavení trestního stíhání (ust. § 307 an. TrŘ), narovnání (ust. §
309 an. TrŘ) a dohodu o vině a trestu (ust. § 314o an. TrŘ), která sice trestný čin
nebezpečného pronásledování výslovně nezmiňují, avšak jejich aplikace bude podle
mého názoru často připadat v úvahu.

6. 2. 1. Stíhání se souhlasem poškozeného
V souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku bylo třeba přistoupit i
k novelizaci příslušného procesního předpisu, která by reflektovala změny v trestním
právu hmotném. Tak se stalo zákonem č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku. Tím bylo ust. § 163 TrŘ upravující trestní
stíhání se souhlasem poškozeného doplněno i o trestný čin nebezpečného
pronásledování. Zahájení a pokračování v trestním stíhání pro podezření ze spáchání
tohoto trestného činu tak bude podmíněno souhlasem poškozeného.255 Podmínka
souhlasu poškozeného se neuplatňuje plošně, ale pouze v případech, kdy se některého
z taxativně vyjmenovaných trestných činů dopustil ten, kdo je ve vztahu k poškozenému
255
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osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď dle ust. § 100
odst. 2 TrŘ.256 Tento poměr poškozeného a osoby, vůči které má právo souhlas udělit
nebo jej odepřít musí dle odborné literatury existovat v době, kdy se trestní stíhání vede,
resp. má vést, nikoli v době, kdy byl daný čin spáchán.257 Institut souhlasu poškozeného
s trestním stíháním představuje výrazný průlom do zásady oficiality (ust. § 2 odst. 4
TrŘ) a legality (ust- § 2 odst. 3 TrŘ) jakožto dvou z hlavních zásad, na nichž je české
trestní řízení vybudováno.258
Výše uvedeného souhlasu poškozeného s trestním stíháním však nebude třeba
vždy – ust. § 163a TrŘ vyjmenovává případy, kdy postup orgánů činných v trestním
řízení není vázán na udělení souhlasu poškozeným. Zřetelným motivem je zvýšená
ochrana poškozeného v případech předpokládaných zákonem. Bude se jednat o případy,
kdy byla takovým činem způsobena smrt (ust. § 163a odst. 1 písm. a) TrŘ) – zde by
však podle mého názoru došlo k faktické konzumpci nebezpečného pronásledování
závažnějším trestným činem (viz výše kapitola 6. 2. této diplomové práce), případy
nemožnosti udělení souhlasu poškozeným z důvodu duševní choroby nebo poruchy, pro
kterou byl poškozený zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho
způsobilost k právním úkonům omezena (ust. § 163a odst. 1 písm. b) TrŘ),259 případy,
v nichž je poškozeným osoba mladší než patnáct let (ust. § 163a odst. 1 písm. c) TrŘ),
přičemž rozhodující bude její věk v době, kdy se má trestní stíhání vést – pokud
poškozený dovrší věk patnácti let v průběhu trestního řízení, bude nutné se jej dotázat,
zda k dalšímu trestnímu stíhání dává souhlas.260 Na posledním místě, kdy nebude
vyžadován souhlas poškozeného s trestním stíháním, zákon zmiňuje situaci, kdy je

256
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z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané
výhružkami, nátlakem nebo podřízeností (ust. § 163a odst. 1 písm. d) TrŘ).
Následkem neudělení souhlasu poškozeným nebo jeho zpětvzetím je, pokud
ještě nebylo zahájeno trestní stíhání, odložení věci (ust. § 159a odst. 2 TrŘ). Pokud již
bylo trestní stíhání zahájeno, bude zastaveno (ust. § 172 odst. 1 písm. d), § 188 odst. 1
písm. b), § 314c odst. 1 písm. a), § 223 odst. 1, § 231 odst. 1, § 257 odst. 1 písm. c)
TrŘ), neboť odepření či zpětvzetí souhlasu poškozeným je jedním z důvodů
nepřípustnosti trestního stíhání podle ust. § 11 odst. 1 písm. i) TrŘ.261
Časově je dispoziční právo poškozeného ohraničeno okamžikem, kdy se
odvolací soud odebere k závěrečné poradě (ust. § 163a odst. 2 TrŘ) – do této doby
může poškozený výslovným prohlášením vzít již udělený souhlas zpět. Byl-li souhlas
výslovně odepřen, nejde jej již znovu udělit.

6. 2. 2. Předběžná opatření
Zákon o obětech trestných činů, jemuž byla věnována kapitola 4. 4. této
diplomové práce, přinesl mimo jiné také výrazné změny do trestního řádu (viz ust. § 51
ZOTČ). Jednou z těchto změn je i zavedení institutu předběžných opatření do trestního
řízení, která jsou upravena v ust. § 88b až 88o TrŘ. Protektivní povaha předběžných
opatření cílí především na poškozeného (oběť trestného činu) a jemu blízké osoby,
nicméně v konečném důsledku lze říci, že chrání i společnost jako celek, a to včetně
stíhaného obviněného, který by pro sebe mohl svým dalším nežádoucím jednáním
vyvolat i mnohem závažnější procesní následky – např. v podobě vzetí do vazby. Není
bez zajímavosti, že i komentářová literatura zmiňuje upotřebitelnost institutu
předběžných opatření zejména v souvislosti s jevem domácího násilí a stalkingu, resp.
trestného

činu

nebezpečného

pronásledování.262

Hlavním

pozitivem

institutu

předběžných opatření je, že orgánům činným v trestním řízení umožňují promptně
reagovat na určité situace již v průběhu trestního řízení a v mezích možností adekvátně
(byť prozatímně) upravit poměry obviněného s obětí, aniž by bylo třeba čekat na
pravomocné skončení trestního řízení. Podmínkou jejich aplikace však je, že trestní
261
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stíhání již bylo zahájeno (viz dikce ust. § 88b TrŘ ve spojení s ust. § 32 a § 160 odst. 1
TrŘ, který stanoví, že předběžné opatření lze uložit pouze obviněnému).
V případě ukládání předběžných opatření v souvislosti s trestným činem
nebezpečného pronásledování by připadal v úvahu zejména zákaz styku s poškozeným,
osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky (dále jen „zákaz styku
s určitými osobami“) dle ust. § 88d TrŘ, a zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném
místě dle ust. § 88g TrŘ.
Zákaz styku s určitými osobami spočívá dle výše citovaného ustanovení TrŘ
v nepřípustnosti jakéhokoli kontaktování či vyhledávání poškozeného a dalších v ust. §
88d TrŘ uvedených osob, a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo
jiných obdobných prostředků. Takové vymezení jako by bylo přímo šité na míru
nebezpečného pronásledování – zejména formám jednání uvedeným pod písmeny b) a
c) ust. § 354 odst. 1 TrZ. Stran zákazu zdržovat se na určitém konkrétně vymezeném
místě je třeba uvést, že zde musí být alespoň v určitém rozsahu dána souvislost místa,
na které se toto předběžné opatření vztahuje, s trestnou činností, pro kterou je obviněný
stíhán. Obdobně jako je tomu v případě trestu zákazu pobytu ani zde nepřichází
v úvahu, aby bylo obviněnému zakázáno zdržovat se v místě, ve kterém má trvalý
pobyt.263
Předběžná opatření trvají, dokud to vyžaduje jejich účel – nejdéle však do právní
moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí, jímž je řízení skončeno (ust. § 88n TrŘ).
V praxi bude jistě mnohdy zapotřebí vypořádat se s nekázní obviněného, který uložené
předběžné opatření nedodržuje – představa takové situace se v souvislosti s umanutým
pronásledovatelem celkem přirozeně nabízí sama. Na tyto případy je pamatováno v ust.
§ 88o TrŘ. V důsledku neplnění předběžného opatření je možné uložit obviněnému
pořádkovou pokutu podle ust. § 66 TrŘ, jiný druh předběžného opatření, nebo vzít
obviněného za splnění zákonných podmínek do vazby.

6. 3. Jiná související ustanovení veřejného práva
Vycházíme-li při úvahách nad postihem společensky škodlivého jednání
z předpokladu, že použití trestní represe je prostředkem ultima ratio, je třeba na tomto
263

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád : komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013, s.
1269.
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místě zmínit také další, nikoliv trestněprávní, prostředky ochrany před nežádoucím
jednáním, kterým stalking bezesporu je, jenž český právní řád poskytuje.
Již v úvodních ustanoveních zákona o Policii České republiky je v obecné rovině
zakotvena úloha Policie České republiky, která mimo jiné spočívá v ochraně osob,
majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti (ust. § 2 PolZ). Takto
formulované etické východisko policejní činnosti dává tušit, že i v tomto zákoně budou
obsaženy prostředky, které (nejen) v případech stalkingu mohou poskytnout ochranu.
Na prvním místě je třeba uvést již výše zmiňovaný institut vykázání (ust. § 44 – 47
PolZ). Ten pamatuje na případy, kdy vykázaný pachatel domácího násilí umanutě
pokračuje i po nedobrovolném opuštění společného obydlí v psychickém teroru oběti
zpravidla tím, že se ji pokouší neodbytně, často za použití kombinace různých způsobů
zároveň, kontaktovat.264 Institut vykázání reflektuje situace, kdy lze na základě
zjištěných skutečností,

zejména s ohledem na předcházející

útoky, důvodně

předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo
svobodě, nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. Tehdy je policista265
oprávněn vykázat tuto osobu ze společného obydlí,266 jakož i z jeho bezprostředního
okolí (ust. § 44 odst. 1 PolZ), a to i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu deseti
dnů ode dne jeho provedení (ust. § 44 odst. 2 PolZ). Povinnosti vykázané osoby jsou
upraveny v ust. § 45 odst. 1 písm. a) až d) PolZ formou taxativního výčtu. Kromě
povinnosti neprodleně opustit prostor společného obydlí, případně jeho bezprostředního
okolí a nadále se zdržet vstupu do něj, je pro případy stalkingu relevantní především
povinnost vykázané osoby zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou
osobou (ust. § 45 odst. 1 písm. c) PolZ).
Jak uvádí Válková, k posílení ochrany oběti před stalkerem by mělo sloužit i
správné využívání povinností a oprávnění policie tak, jak jsou zakotveny v zákoně o
Policii České republiky – například oprávnění zajistit osobu, která svým jednáním
bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek (ust. §
26 odst 1 PolZ), oprávnění odebrat zbraň agresivní osobě (ust. § 35 odst. 1 PolZ) či
264

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012, s. 3290.
Policistou se dle ust. § 4 odst. 1 ve spojení s ust. § 1 PolZ rozumí příslušníci Policie České republiky,
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osobou.“
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oprávnění použít donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti své či jiné osoby,
majetku anebo k ochraně veřejného pořádku (ust. § 53 odst. 1 PolZ).267
Postih osoby stalkera je možný také v rovině správního práva, konkrétně dle ust.
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Toto ustanovení je
zaměřeno na případy, kdy osoba úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním, újmou
na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku,
schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. V praxi bude v případech stalkingu dle
mého názoru problematické zejména rozlišení, kdy se již v daném případě bude jednat o
trestný čin a kdy ještě postačí potrestání pachatele v rovině správněprávní. Stanovení
jednoznačné hranice či určení spolehlivého indikátoru, který by nás v konkrétním
sporném případě s jistotou nasměroval buď k aplikaci norem práva trestního či práva
správního, není jednoduché a snad ani možné. Na tuto skutečnost poukazuje ve svém
článku i Horáková, která vychází z vlastních empirických zjištění a konstatuje, že počet
věcí postoupených soudy příslušným správním orgánům k projednání v přestupkovém
řízení je poměrně vysoký.268

6. 4. Související ustanovení soukromého práva
Domoci se ochrany před pronásledovatelem je možné i za využití příslušných
institutů práva soukromého. Konkrétně se bude jednat o ochranu poskytovanou
pronásledované osobě soudní cestou v rámci civilního řízení. Do 31. 12. 2013 se osoba
trpící nevyžádaným pronásledováním mohla obrátit na soud s návrhem na nařízení
předběžného opatření podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen
„OSŘ“), a to podle ust. § 76b odst. 1 OSŘ, nebo podle § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ.269
V návaznosti na komplexní rekodifikaci soukromého práva bylo nezbytné
harmonizovat také základní procesní předpis upravující řízení před civilními soudy
v soukromoprávních věcech, kterým je OSŘ. Jako nejvhodnější legislativní řešení byla
zákonodárcem zvolena cesta rozdělení civilních soudních řízení do dvou samostatných
zákonů – od. 1. 1. 2014 je tak v OSŘ obsažena pouze úprava řízení sporných, zatímco
267
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řízení nesporná a jiná zvláštní řízení byla vtělena do zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“).270 Do ZŘS byla přesunuta i úprava
předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí, dříve uvedená v ust. § 76b
OSŘ, nyní v ust. § 400 a násl. ZŘS. Odborná literatura uvádí, že úprava tohoto
předběžného opatření navazuje na úpravu ochrany před domácím násilím dle ust. § 751
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Pomocí
předběžného opatření dle ust. § 400 a násl. ZŘS se však lze domáhat ochrany i v dalších
případech, na které úprava v ust. § 751 a násl. NOZ nedopadá – typicky nežádoucí
sledování či obtěžování.271
Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí lze vydat pouze na
návrh (ust. § 401 ZŘS), přičemž jeho náležitosti jsou zákonem podrobně upraveny
v ust. § 402 ZŘS. Účastníky řízení jsou navrhovatel a odpůrce, popřípadě osoba, vůči
níž násilí směřuje (ust. § 403 odst. 1 ZŘS). Pro závažnost předmětu řízení a na první
pohled zřejmou nutnost reagovat v případech domácího násilí a stalkingu dostatečně
pohotově, je stanovena mimořádně krátká lhůta pro rozhodnutí. Soud má na rozhodnutí
o návrhu pouhých 48 hodin a rozhoduje bez jednání (ust. § 404 ZŘS).
Výčet povinností, které lze odpůrci v rozhodnutí uložit, je demonstrativně
uveden v ust. § 405 odst. 1 ZŘS. Ve vztahu ke stalkingu se jako užitečné jeví zejména
povinnost odpůrce zdržet se setkávání s navrhovatelem (ust. § 405 odst. 1 písm. c) ZŘS)
a povinnost odpůrce zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele
jakýmkoliv způsobem (ust. § 405 odst. 1 písm. d) ZŘS). V tomto ohledu ZŘS vlastně
pouze přejímá obsah povinností, jak byl stanoven v ust. § 76b OSŘ.
Trvání předběžného opatření podle ust. § 405 odst. 1 ZŘS je ohraničeno
časovým úsekem jednoho měsíce ode dne jeho vykonatelnosti – ta nastává již vydáním
(ust. § 407 a § 408 odst. 1 ZŘS). Pokud však rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření
předcházelo vykázání podle ust. § 44 a násl. PolZ a pokud neuplynula před nabytím
vykonatelnosti předběžného opatření lhůta stanovená v tomto zákoně pro trvání
vykázání, je doba trvání předběžného opatření prodloužena o tu dobu, jež do
vykonatelnosti předběžného opatření neuplynula (ust. § 408 odst. 2 ZŘS). Dobu trvání
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tohoto předběžného opatření je možné na návrh prodloužit – podmínky takového
prodloužení jsou v ZŘS podrobně upraveny v ust. § 410 až 414.
Již výše, v rámci krátkého nastínění předcházející právní úpravy obsažené
v OSŘ, byla zmíněna druhá varianta postupu, a to dle tehdejšího ust. § 76 odst. 1 písm.
f) OSŘ, podle kterého mohlo být účastníku uloženo zejména, aby něco vykonal, něčeho
se zdržel nebo něco snášel. Předběžné opatření totožného obsahu dnes nalezneme v ust.
§ 76 odst. 1 písm e) OSŘ. Jak ve svém článku reflektujícím dřívější právní úpravu uvádí
Čuhelová, v návrzích na nařízení předběžného opatření podle tehdejšího ust. § 76 odst.
1 písm. f) bylo navrhovatelem tvrzeno, že „soukromí žalobce je jednáním žalovaného
vážným způsobem narušováno.“ Z hlediska hmotného práva se tyto návrhy opíraly o
ust. § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) a byly
podávány jako návrhy směřující k ochraně osobnosti.272 Domnívám se, že i po výše
zmiňované komplexní rekodifikaci bude tento postup možný, neboť právní úprava
ochrany osobnosti člověka v ust. § 81 a násl. NOZ střeží stejné hodnoty.273

7. Zahraniční právní úpravy - Německo, Rakousko
Jak jsem již avizovala v kapitole 1. 4. této diplomové práce, hodlám se na tomto
místě podrobněji zabývat vybranými zahraničními trestněprávními úpravami stalkingu.
Právní úpravy Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo jsem zvolila nejen
proto, že jde o státy blízké České republice geograficky, ale zejména proto, že se jedná
o státy kontinentální právní kultury, s nimiž je Česká republika svázána silným
historickým poutem.
V Rakousku nabyla účinnosti příslušná novela, která umožnila postihnout
jednání zahrnované pod pojem stalkingu, dne 1. 7. 2006.274 Touto novelou byla do
rakouského trestního zákona (dále jen „öStGB“) pod ustanovením § 107a öStGB
272
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zanesena skutková podstata trestného činu neodbytného pronásledování („Beharrliche
Verfolgung“).275
Německo zavádí postih nežádoucího obtěžujícího jednání o necelý rok později
novelou německého trestního zákona (dále jen „dStGB“) s účinností ode dne 31. 3.
2007276 pod ustanovením § 238 dStGB jako obtěžování („Nachstellung“).277
Při porovnání skutkových podstat rakouského a německého trestného činu
postihujícího stalking vysvítají rozdíly mezi jejich jednotlivým uchopením celkem
zřetelně. Německá právní úprava je oproti rakouské zřetelně širší, když pod skutkovou
podstatu zahrnuje i nejnebezpečnější projevy stalkingu, které vyústí až k těžkému
ublížení na zdraví nebo usmrcení. Tomuto komplexnímu pojetí pak odpovídají také
zvolené trestní sankce – podle německé právní úpravy je pro nejzávažnější formy
275
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jednání pachatele stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby deset let.
V tomto směru se ztotožňuji s právním názorem Visingera, který ve svém článku
konstatuje, že „dospěje-li pronásledování a obtěžování až k usmrcení, vážnému
poranění či znásilnění oběti, pak bude třeba kvalifikovat jednání stalkera docela prostě
jako vraždu, ublížení na zdraví, resp. znásilnění a skutečnost, že tento akt byl
vyvrcholením delšího strádání pronásledované oběti, vzít jako přitěžující okolnost při
hodnocení závažnosti činu a osoby pachatele, která zpravidla povede ke zpřísnění
postihu.“278 Dalším argumentem svědčícím in favorem tohoto závěru je fakt, že
německá skutková podstata obtěžování je ve vztahu k vraždě a těžkému ublížení na
zdraví skutkovou podstatou privilegovanou a tedy i mírněji trestnou279 - docházelo by
tak dle mého názoru k paradoxní situaci, kdy by byl pachatel např. za jednání, jímž byla
způsobena smrt osoby, a jehož společenská škodlivost je ještě umocněna skutečností, že
k takovému následku došlo právě v důsledku déletrvajících a pro oběť bezesporu
trýznivých aktivit, potrestán mírněji než za „prostou“ vraždu.
Co však v případě německé právní úpravy stojí dle mého názoru za vyzvednutí,
je použití jakési „generální klauzule“ v ust. § 238 odst. 1 bod 5. dStGB. Takováto dikce
zákona pro futuro umožní trestní postih srovnatelných a obdobně nebezpečných forem
jednání, které v době konstruování dané skutkové podstaty ještě nebyly známy –
zákonodárce se tak dle mého mínění elegantně vypořádal se skutečností stále rychleji
postupujícího vývoje nových technologií.
Dalším výrazným rozdílem mezi rakouskou a německou právní úpravou je
konstrukce německého trestného činu obtěžování jakožto soukromožalobního deliktu.280
Vycházím-li ze závěrů uvedených v Gřivnově článku, tedy že soukromožalobními
delikty je primárně zasahováno do soukromé sféry poškozené osoby a k porušení
veřejného zájmu dochází až sekundárně, prostřednictvím zásahu primárního – že se tedy
typicky bude jednat o trestné činy proti lidské cti a důstojnosti, listovnímu tajemství, či
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VISINGER, Radek. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní
revue. 2009, č. 11, s. 331 a násl.
279
VISINGER, Radek. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. Trestněprávní
revue. 2009, č. 11, s. 331 a násl.
280
Soukromou žalobou je dle Gřivnova vymezení třeba rozumět „právo poškozeného, kterému vznikla
soukromožalobním trestným činem bezprostřední újma, obrátit se s žalobou (žádostí o potrestání
pachatele) přímo na trestní soud, a to i bez součinnosti s veřejným žalobcem, a žalobu před tímto soudem
zastupovat.“ Definice převzata z: GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin
problematiky). Trestněprávní revue. 2005, č. 12, s. 317 a násl.
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právu na soukromí,281 nemohu se ztotožnit s názorem, jež ve svém článku vyslovila
Válková, která tvrdí, že jak z hlediska generální prevence, tak z pohledu oběti, je
vhodnější koncipovat trestné činy postihující stalking jakožto delikty stíhané z úřední
povinnosti.282
Na základě výše uvedeného porovnání lze těžko učinit závěr o tom, zda si
s neodbytnými pronásledovateli poradil lépe zákonodárce rakouský či německý – obě
dvě skutkové podstaty mají své přednosti i nedostatky. Osobně se mi zdá vhodnějším
„restriktivní“ pojetí stalkingu podle rakouského vzoru, avšak doplněného o výše
zmiňovanou „generální klauzuli“ použitou v právní úpravě německé. Úvahy o
vhodnosti kategorizace tohoto trestného činu jakožto soukromožalobního deliktu si
dovolím ponechat stranou, neboť současná česká trestněprávní úprava s institutem
soukromé žaloby neoperuje a institut trestního stíhání se souhlasem poškozeného pro
účely případné komparace nelze pojímat jako její český ekvivalent. Mimo to by si dle
mého názoru úvaha na toto byť mimořádně zajímavé téma zasluhovala mnohem více
prostoru, než by jí bylo s ohledem na rozsah této diplomové práce možno poskytnout.

281

Tamtéž.
VÁLKOVÁ, Helena. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních
souvislostech. Trestněprávní revue. 2009, č. 9, s. 257 a násl.
282
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Závěrem
Aby byl člověk schopen řešit složité problémy, svízelné situace či zodpovědět
zapeklité otázky, je mnohdy zapotřebí získat či dokázat si udržet dostatečný odstup,
perspektivu, která člověku umožní nazřít onu záležitost objektivním, ničím nezkaleným
pohledem. Takovou perspektivu je často schopen poskytnout pouze čas svým
(ne)milosrdným plynutím. Trestný čin nebezpečného pronásledování je součástí
českého právního řádu již více než pět let. Troufám si tedy tvrdit, že pro účely
zhodnocení kvalit právní úpravy a toho, nakolik pregnantně vystihla podstatu stalkingu,
už nějaká doba uplynula, a že je možné se o zodpovězení těchto otázek pokusit.
Největší pozornost byla trestnému činu nebezpečného pronásledování podle
mých poznatků věnována v době příprav nové kodifikace trestního práva a těsně po
jejím přijetí. Jednak se jednalo o úplně nový trestný čin, což vedlo k řadě úvah o
vhodnosti trestního postihu stalkingu a jednak právě v této době došlo k několika
incidentům stalkingu s tragickým koncem, jimž byla věnována pozornost v médiích.
Michaela Maličká byla svým pronásledovatelem v roce 2007 umlácena větví, Romana
Schuppanová v roce 2008 ubodána, Veronika Malaníková v roce 2009 zastřelena, stejně
tak o rok později manželé Malhočtí.283 Veřejnost je zděšena. Jednání, které se doposud
– zejména ve své nejčastější formě, tedy ve formě ex-partner stalkingu – odehrávalo
spíše jako osobní drama za zavřenými dveřmi, mnohdy navazujíce na předchozí domácí
násilí, se dostává do hledáčku Leviathanova. Přichází vlna zvýšeného zájmu o stalking
– objevují se odborné články, komentáře apod., které však mnohdy hlubší vhled do
tématu neumožňují. Jediným českým autorem zabývajícím se tímto tématem
podrobněji, je docentka Čírtková, která však prezentuje stalking z pohledu forenzní
psychologie, nikoli práva. Postupem času se pak rozbouřené vášně zklidňují a pozornost
jak odborné, tak laické veřejnosti se soustřeďuje spíše jinými směry.
V průběhu psaní své práce jsem se setkala i s názory, že kriminalizací stalkingu
dochází k de facto nepřípustnému rozšiřování trestní represe do vztahů, které jsou svou
podstatou soukromého charakteru a patří tak do výsostné sféry jedince, na němž také je,
aby se v případě nutnosti se stalkingem vypořádal sám, resp. za použití prostředků,
které mu poskytují jiná právní odvětví. Osobně se s tímto názorem neztotožňuji a
283

Dokument České televize: Stalking – Dokument o pronásledování, které vedlo až k smrti obětí.
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10303355531-stalking/.
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nedomnívám se, že by zavedením skutkové podstaty postihující stalking došlo
k nepřiměřené ingerenci státu do „osobní suverenity“ jedince. Byť je stalkingem, resp.
nebezpečným pronásledováním, primárně zasažena sféra soukromí jednotlivce, může se
v jednotlivých případech jednat o zásah natolik intenzivní, že se zájem na ochraně
soukromí a nerušeného života člověka, stejně jako zájem na ochraně jeho duševní i
tělesné integrity, stává zájmem veřejným. Obzvlášť s poukazem na skutečnost, že
v dobách, kdy u nás zvláštní skutková podstata postihující stalking neexistovala, se
právní ochrana poskytovaná prostřednictvím jiných ustanovení ať už z odvětví
veřejného nebo soukromého práva ukázala jako ne vždy účinná.
Zajisté bude třeba v rámci trestněprávního postihu dbát na to, aby nedocházelo
ke dvěma extrémním situacím – totiž k jeho nepřiměřené hypertrofii, v jejímž důsledku
by byly trestněprávně řešeny i případy méně závažné, u nichž by postačovalo uplatnění
odpovědnosti podle jiného právního předpisu, nebo naopak k situaci, kdy by orgány
činné v trestním řízení bagatelizovaly aktivity pronásledovatele natolik, že by
v konečném důsledku byla možnost vyvození trestněprávní odpovědnosti nepřiměřeně
redukována. K zamezení, respektive omezení vzniku těchto situací zajisté poslouží
judikatura Nejvyššího soudu, který se již k některým znakům skutkové podstaty, jejichž
interpretace se v praxi ukázala jako problematická, vyjádřil, čímž pro futuro vytýčil
směr, kterým by se praxe měla při aplikaci daného ustanovení trestního zákoníku ubírat.
Na samotné konstrukci skutkové podstaty trestného činu nebezpečného
pronásledování je znát, že se zákonodárce inspiroval právními úpravami sousedních
států

Rakouska a Německa. Přestože českou právní

úpravu nebezpečného

pronásledování nelze označit za nepodařenou, nabízejí se právě při komparaci
s právními úpravami zmiňovaných států úvahy de lege ferenda. Domnívám se, že forma
taxativního výčtu, kterou při vymezení jednotlivých způsobů pronásledování
zákonodárce zvolil, by do budoucna potenciálně mohla orgánům činným v trestním
řízení svazovat ruce. Moderní technologie spějí v současné době kupředu mílovými
kroky – vždyť vezmeme-li v úvahu možnosti komunikace, které jsou dnes běžně
dostupné a které považujeme za naprostou samozřejmost, pro nás byly ještě před
pouhými pár lety naprosto nepředstavitelné. Je nasnadě, že při neustálém vývoji
nejrůznějších platforem pro propojování osob, budou vývojem procházet i možnosti
jejich zneužití (nejen) za účelem pronásledování. Vhodné řešení bylo podle mého
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názoru zvoleno v Německu, kde zákonodárce použil při formulaci objektivní stránky
skutkové podstaty jakousi „generální klauzuli“284, díky které bude možné postihnout i
jiná jednání, která jsou svou povahou a závažností s ostatními konkrétně vymezenými
způsoby pronásledování srovnatelná.
Objevují se také úvahy zabývající se požadavkem „vyvolání důvodné obavy“ a
spekulují, zda by nebylo vhodnější nahradit jej obdobnou formulací, jako byla zvolena
v sousedním Rakousku, kde je požadováno, aby šlo o jednání způsobilé vyvolat
v obvyklém způsobu života oběti „újmu, kterou od ní nelze požadovat“ – jde tedy o
konstrukci požadavku neúnosného narušování života oběti. Podle mého názoru jsou si
však obě tyto formulace ve svém důsledku podobné, neboť se snaží uchopit, byť každá
z jiné strany, aspekt dopadu na život oběti, který je ze své povahy subjektivní a při jeho
posuzování nebude ani v jednom případě možná absolutní objektivizace.
V praxi by měl být kladen velký důraz na efektivní case management, který
podle mého názoru vyžaduje intenzivní mezioborovou spolupráci mezi orgány činnými
v trestním řízení a institucemi poskytujícími odborné poradenství a psychologickou
pomoc. Uzavření dohody o poskytování pomoci obětem trestných činů a osobám zvlášť
traumatizovaným trestnými činy mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí v roce 2013
bylo v tomto ohledu nepochybně krokem správným směrem.
Po provedené analýze prostředků ochrany, které oběti poskytuje nejen trestní
právo, si troufám uzavřít tuto práci konstatováním, že navzdory dílčím námětům ke
změnám, je v současné době českým právním řádem poskytována dostatečná právní
ochrana před stalkingem.

284

Viz kapitola 7 této diplomové práce.
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Seznam zkratek
Vnitrostátní právní předpisy
Listina

Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva ČNR
ze dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky pod č.
2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ObčZ

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

PolZ

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů

TrŘ

Zákon č. 141/1960 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů

TrZ

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZOTČ

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(zákon o obětech trestných činů)

ZŘS

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

ZSVM

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o
soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

ZTOPO

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů

Zahraniční právní předpisy
dStGB

trestní zákoník Spolkové republiky Německo

öStGB

trestní zákoník Rakouské republiky
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Název diplomové práce v anglickém jazyce
The crime of dangerous stalking under s. 354 of the Criminal Code
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Resumé v českém jazyce
Tématem této diplomové práce je trestný čin nebezpečného pronásledování
podle § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Tento trestný čin postihuje
v rovině trestního práva jev známý pod pojmem stalking. Cílem práce je poskytnout
ucelený pohled na nebezpečné pronásledování v širších než jen trestněprávních
souvislostech, a porovnat trestný čin nebezpečného pronásledování podle českého
právního řádu s vybranými zahraničními právními úpravami.
Diplomová práce je rozdělena do dvou větších částí. První část, jejímž obsahem
jsou kapitoly první až čtvrtá, nahlíží problematiku z kriminologického a forenzně
psychologického pohledu, druhá část se věnuje rozboru právní úpravy.
První kapitola je věnována důkladnému vymezení pojmu stalkingu včetně
vyvrácení mýtů, které jsou s tímto pojem běžně spojovány. Následuje krátké nastínění
historického vývoje fenoménu stalkingu a rozbor jeho jednotlivých forem, přičemž větší
pozornost je věnována ex-partner stalkingu, kyberstalkingu a pronásledování veřejně
známých osobností. Dále je zde popsán vývoj a počátky antistalkingové legislativy u
nás.
Druhá kapitola se blíže zabývá osobou pachatele stalkingu z hlediska
kriminologie a forenzní psychologie. Zaměřuje se na rozbor jednotlivých typů
pronásledovatelů podle vybraných typologií. Na kapitolu věnovanou pachatelům
stalkingu plynule navazuje kapitola třetí o posuzování nebezpečnosti pronásledování
právě ve vztahu k uvedeným typologiím.
Čtvrtá kapitola se věnuje osobě oběti – rozebírá dopady pronásledování na oběť,
zejména na její psychiku a možnosti a způsoby efektivního poskytování pomoci obětem
pronásledování. Dále je pozornost věnována takzvanému syndromu falešné viktimizace.
Do této kapitoly je logicky začleněna také podkapitola, která se blíže zabývá zákonem o
obětech trestných činů.
Pátá kapitola této diplomové práce, kterou lze označit ve vztahu ke zvolenému
tématu za stěžejní, se věnuje vyčerpávajícímu rozboru hmotněprávních aspektů
trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku. Do této
kapitoly je začleněna také úvaha o povaze trestného činu nebezpečného pronásledování
– tedy zda se jedná o trestný čin trvající nebo o pokračování v trestném činu.
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Šestá kapitola poskytuje ucelený pohled na vztah trestného činu nebezpečného
pronásledování k jiným ustanovením v českém právním řádu, a to jak ustanovením
práva veřejného, tak ustanovením práva soukromého
Sedmá kapitola je věnována komparaci právních úprav Spolkové republiky
Německo a Rakouské republiky.
Závěrem jsou veškeré shromážděné poznatky shrnuty, zhodnoceny a doplněny o
úvahy de lege ferenda.
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Resumé v anglickém jazyce
This thesis is focused on the crime of stalking under s. 354 of the Criminal Code
no. 40/2009 Coll. This crime affects a phenomenon referred to as stalking in terms of
criminal law. The aim of the thesis is to provide a comprehensive view on the issue of
stalking in a broader context than just the one of criminal justice, and to compare the
crime of stalking under the Czech criminal law with selected foreign laws.
The thesis is divided into two major parts. The first part consisting of the first
four chapters characterises the above-mentioned phenomenon mainly from the view of
criminology and forensic psychology. The second part attempts to analyse the crime of
stalking itself.
The first chapter deals with the definition of stalking while evaluating and
refuting the myths associated to this phenomenon. Then a brief history of the term is
mentioned, followed by the descriptions of different types of stalking conduct
highlighting mainly the ex-partner stalking, cyberstalking and the stalking of celebrities.
The first chapter also explores the beginnings and development of the Czech antistalking legislation.
The second chapter focuses on the stalker in terms of criminology and forensic
psychology. Different types of stalkers are illustrated according to selected typologies.
The focus is then shifted to a risk assessment.
The fourth chapter refers to a victim. It outlines the impact of stalking on the
victim as well as it deals with the related topic of providing help to the victims. The
false victimization syndrome is also mentioned. At the end of the chapter the attention is
paid to the Act no. 45/2013 Coll. which provides protection to the victims and
encompasses the basic victim rights.
The fifth chapter which I found fundamental according to the topic of this thesis
is devoted to the analysis and examination of the crime of stalking in terms of
substantive Czech criminal law including also a discussion on the topic of the lasting
character of this crime.
The sixth chapter looks at the phenomenon of stalking in relation to the legal
order of the Czech Republic in its complexity, mentioning other legal ways to deal with
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the conduct of stalking. The seventh chapter compares corresponding laws of Germany
and Austria.
At the end, all the findings are summarized, evaluated and supplemented by
considerations de lege ferenda.
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