
Abstrakt 

Tématem této práce jsou vybrané otázky trestného činu nebezpečného pronásledování 

podle § 354 trestního zákoníku. Trestný čin nebezpečného pronásledování postihuje 

celospolečensky škodlivý jev známý pod anglickým názvem „stalking“, jež představuje 

široké spektrum často předem nepředvídatelných variant jednání.  

V této práci jsem si dala za cíl zanalyzovat skutkovou podstatu trestného činu 

nebezpečného pronásledování a zasadit ji do širších souvislostí. Zároveň je cílem práce 

poskytnout návrhy de lege ferenda na zlepšení stávající právní úpravy, a to za prvé, 

důkladným rozborem této skutkové podstaty, za druhé, náhledem do aplikační praxe, 

a za třetí, komparací se zahraničními právními úpravami.  

Předkládaná diplomová práce je členěna do čtyř hlavních celků, jež jsou děleny 

na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Tyto celky na sebe logicky navazují a dávají čtenáři 

možnost postupně proniknout do celé materie práce. Postupuji od obecnějšího výkladu a 

popisu problematiky stalkingu k analýze skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

pronásledování. Celá práce je pro její lepší ilustraci a pochopení protknuta příklady z praxe.  

V úvodní části je popsán fenomén stalkingu jako takový, včetně jeho nejběžnějších 

forem, jakými jsou ex-partner stalking, cyberstalking a celebrity-stalking. Zároveň se zde 

vyvrací nejčastější mýty o tomto jevu. Ve druhé části následuje kriminologický rozbor, který 

obsahuje typologie pachatelů dle zahraničních odborníků, dopady stalkingu na život obětí a 

dále způsoby, jakými se může oběť, konkrétně v českém právním prostředí, pronásledování 

bránit.  Třetí část je věnována antistalkingové legislativě v České republice. Tato část 

obsahuje popis cesty k přijetí trestněprávní úpravy stalkingu a zároveň mimotrestní nástroje, 

jimiž mohl být před účinností trestního zákoníku stalking postihován. Čtvrtá, neobsáhlejší, 

část obsahuje podrobný rozbor skutkové podstaty trestného činu nebezpečného 

pronásledování, včetně některých souvisejících trestněprocesních institutů, a v neposlední 

řadě obsahuje komparaci se slovenskou právní úpravou. 

V závěru práce si dovoluji uvést zhodnocení stávající právní úpravy a několik návrhů 

de lege ferenda ve vztahu k trestnému činu nebezpečného pronásledování.  

 


