
Abstrakt 
 

Téma mé diplomové práce Sexuální nátlak (§ 186 TZ) a další trestné činy proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti se zabývá, vedle stěžejního tématu, kterým je sexuální nátlak i 

dalšími trestnými činy, které jsou uvedeny v třetí hlavě zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník. Ačkoliv tyto typické sexuální trestné činy tvoří v celkovém součtu kriminality 

pouze nepatrnou část, můžeme je označit za ty nejzávažnější trestné činy vůbec, jelikož 

následky, které zanechávají na oběti, jsou často nenapravitelné. 

Ačkoliv je trestný čin sexuálního nátlaku zařazen do právního řádu relativně krátce, tak 

si za tuto krátkou dobu našel uplatnění v nejednom případě a potvrdil, že je velmi vhodným 

nástrojem, pro doplnění trestných činů znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). 

 

Hlavním cílem práce je objasnit skutkovou podstatu trestného činu sexuálního nátlaku, 

pojednat o jeho objektu, objektivní stránce, pachateli (subjektu) a subjektivní stránce. Stěžejní 

téma práce je i s ohledem na stanovený cíl zasazeno do celkového kontextu. Z tohoto důvodu 

je tak úvodní část věnována historickým souvislostem a celkovému vývoji sexuálních deliktů 

na našem území. Po této úvodní kapitole zaměřené na historii, je další kapitola práce věnovaná 

současné úpravě sexuálních trestných činů. Cílem této kapitoly je zejména objasnit postavení 

všech trestných činů uvedených v hlavě třetí zvláštní části a také samotné postavení této hlavy 

v systematice zvláštní části TZ. Další, v pořadí třetí kapitola, je už věnována samotnému 

sexuálnímu nátlaku. V jednotlivých podkapitolách jsou objasněny základní znaky skutkové 

podstaty tohoto trestného činu, kvalifikované skutkové podstaty a vývojová stádia. Závěr 

kapitoly tvoří porovnání sexuálního nátlaku s trestnými činy jemu nejbližšími, a to znásilněním 

a pohlavním zneužitím. Předposlední kapitolu práce tvoří kriminologické aspekty mravnostní 

kriminality. Tato kapitola vhodně doplňuje celkový kontext práce, když z kriminologického 

hlediska pojednává o pachatelích a obětech. Závěr práce je věnován Úmluvě Rady Evropy o 

prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tzv. Istanbulské úmluvě, jelikož se 

jedná o nejaktuálnější počin na poli mezinárodních úmluv, který se touto tématikou zabývá. 

 


