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Anotace: Po téméř desetileté připraví byl loňského roku přijat v České republice nový trestní 
zákoník. Matenelni pojetí trestného tinu bylo nahrazeno jeho formálním pojetím, což se 
promítlo nejen do jeho filozofie, ale prakticky do viech skutkových podstat trestných činů, 
jejich přeformulování a přizpůsobeni současným trendům trestní politiky. 
Tyto změny se hluboce dotkly i trestněprávní ochrany lidské sexuality. Příspěvek přináií 
rozbor nejzávatnijiich trestných činů z této oblasti se zamířením na trestné činy namířené 
proti dětem. 

Klíčová slova trestný čin. sexuálně motivovaný trestný čin. znásilněni, pohlavní zneužíváni, 
sváděni k pohlavnímu styku, soulož mezi příbuznými, kriminalita, judikatura. 

1. Východiska a principy právní 
úpravy 
Sexuální vztahy hrály v celých dějinách 

lidské civilizace a kultury významnou roli. 
Společnost se snažila tyto vztahy regulo-
vat morálními či právními normami, jež 
některé chování přikazovaly, zakazovaly 
nebo trestaly, avšak sebepřísnéjši tresty 
neodrazovaly od nevěr, únosů, znásilnění, 
sodomie a dalších činů. Hlediska regulace 
sexuálního chování jsou výsledkem spo-
lečenských potřeb a z nich plynoucích 
právních, náboženských či etických norem 
a zvyklostí. 

Přísnost v posuzování sexuálně moti-
vované trestné činnosti přetrvala po celé 
XX. století. Teprve relativně nedávno 
došlo u nás k odstranění t restního 
postihu homosexuality. Incest, byť se 
vzájemným souhlasem aktérů, je trestný 
dodnes. 

Zdá se tedy, že trestné právní normy 
cílené do oblasti lidské sexuality mají na 
počátku třetího tisíciletí jediný zásadní cíl, 
a to důslednou ochranu v oblasti nejvyšší 
lidské hodnoty, jakou je svoboda jednot-
livce jak ve smyslu ochrany před násilím 
zvenčí, tak ve smyslu základního práva na 
soukromí a svobodné rozhodováni o svém 
jednání v intimním sexuálním životé, 
pokud toto jednání nepřináší škodu jiné 
osobě a neznamená objektivně ohrožení 
zájmů společnosti. 

Nejnebezpečnéjším důsledkem patologie 
v sexuálním životé jsou trestné činy, jejichž 
spáchání je motivováno pohlavním pudem. 
Jejich rozsah je alespoň do určité míry sta-
tisticky hodnotitelný, neboť jejich spáchání 
ä odsouzení jejich pachatelů je registrováno 
policií, státním zastupitelstvím a soudy. 

U těchto trestných činů je však nutno 
počítat s poměrné vysokým podílem tzv. 



utajené kriminality, která u trestného činu 
pohlavního zneužití spočívá v tom. že se 
často poškozená osoba o svém zneužití ani 
doma rodičům nesvěří. a tím méné pak ve 
škole nebo policii, protože se zejména ve 
vyšším véku ani necítí být poškozenou, 
s jednáním pachatele souhlasí a má zájem 
na utajení všech skutečností, jindy zase 
rodiče, kterým se díté svéh, mají snahu 
celou záležitost utajit a nedopustit tak 
vyšetřování v představě ztráty až dosud 
dobré pověsti poškozené osoby a její 
rodiny. 

Můžeme tedy říci, že sexuální trestné 
činy jsou sexuální činy spáchané pro bez-
prostřední sexuální uspokojení pachatele, 
které je v rozporu s převladajid sexuální 
morálkou společnosti, ve které pachatel 
žije, a jsou uvedeny v trestním zákoně1. 

Pachatelé sexuálně motivovaných trest-
ných činů jsou v drtivé vétšiné způsobilí 
nést odpovědnost za svoje činy před záko-
nem. Ze skutečnosti, že sexuální úchylka 
je chorobnou poruchou, nelze vyvodit 
závěr, že úchylná osoba je za svoje jednání 
beztrestná. 

Trestní právo hmotné vychází z principů 
subjektivní odpovědnosti, tj. ze zavinění, 
s tím, že lze jedince trestat pouze za jeho 
vlastní jednání. Musí tedy existovat vnitrní 
vztah osoby k trestnému činu vyjádřený 
tím, že osoba chce tento čin spáchat, nebo 

si je vědoma možnosti jeho spáchání, 
případné si není vědoma této možnosti, 
ač o možnosti jeho spáchání vzhledem 
k okolnostem a ke svým osobním pomě-
rům vědět měla nebo mohla. 

Trest musí být úměrný povaze spá-
chaného trestného činu, osobě pachatele 
a dalším zákonným hlediskům. Účelný 
a smysluplný trest je jen takový, který je 
přiměřený a spravedlivý. 

Podle českého trestního práva vzniká 
trestní odpovědnost spácháním trestného 
činu. Tím je protiprávní čin, který trestní 
zákon označuje za trestný a který vykazuje 
znaky uvedené v takovém zákoně2. 

Trestné činy proti lidské důstojnos-
ti v sexuální oblasti jsou zařazeny do 
III. hlavy zvláštní části trestního zákona1, 
ledná se o znásilnění ($ 185), sexuální 
nátlak ($ 186), pohlavní zneužití ($ 187), 
soulož mezi příbuznými (§ 188), kuplíř-
ství (S 189), prostituci ohrožující mravní 
vývoj détí (§ 190), šíření pornografie 
(S 191), výrobu a jiné nakládání s détskou 
pornografií a zneužití dítěte k výrobě 
pornografie. 

Dosti nepochopitelné se jeví, že do této 
hlavy není zařazen trestný čin svádění 
k pohlavnímu styku (§ 202). Je zařazen 
mezi trestné činy proti rodině a mládeži. 

S ohledem na vymezený rozsah se tato 
stať zabývá jen některými z nich. 

1 WEISS, P. Sexuologie Praha : Grada, 2009, s. 513. ISBN 978-80-247-2492-8. 
M 13 odst. 1 zák. čís. 40/2009 Sb„ trestní zákoník. 
' Následující citace paragrafu v textu bez dalšího označení se týkají zák. čís. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku. 



U znásilnění a sexuálního nátlaku je 
jedním z objektivních znaků skutkové 
podstaty násilí. Násilí se chápe jako použití 
fyzické síly k překonáni kladeného nebo 
předpokládaného odporu, které může 
sméŕovat vůči osobé nebo véci. Násilí proti 
osobé spočívá v pnmem útoku proti télu 
poškozeného a nemusí být vždy spojeno 
s ublížením na zdraví. Násilí proti véci je 
spojeno s ničivým jednáním. 

Pohrůžkou násilím se rozumí pohrůžka 
takovým násilím, které může být realizo-
váno okamžité nebo v blízké či vzdálenější 
budoucnosti a pachatel tím zbavuje poško-
zeného možnosti svobodného rozhodová-
ni a nutí ho podrobit se hrozbě a útoku. 

Pohrůžka násilím nebo jinou těžkou 
újmou je širší pojem. Pohrůžka násilím 
může být namířena jak proti poškoze-
nému, tak proti třetím osobám, které ani 
nemusí být incidentu přítomny. Pohrůžka 
jinou těžkou újmou může směřovat proti 
nejrůznéjšim hodnotám, jako je místo 
v zaměstnání, čest a dobrá pověst, rodinný 
a společenský život atd. 

Podle Listiny základních práv a svobod 
jsou tato lidská práva nedotknutelná a mo-
hou být omezena pouze zákonem. 

2. Znásilnění 
je vedle vraždy nejzávažnéjším sexuálně 

motivovaným trestným činem. K jeho 
spáchání se vyžaduje uplatnéní násilí, po-
hrůžky násilí nebo zneužití bezbrannosti 
jiného, to jest oběti trestného činu. 

4 §241 zák.č. 141/1961 Sb . trestní zákon. 

Oproti bývalé úpravě v trestním záko-
ně je tato skutková podstata doplněna 
v odst. 1 o jednáni, které bylo dosud 
postihováno jako vydírání, přičemž zcela 
zjevné takové jednání patří mezi sexuál-
ní trestné činy a ani přísnost postihu 
takového jednáni neodpovídala typové 
závažnosti donucení k pohlavnímu sty-
ku. Pouhé nucení, aniž by k pohlavnímu 
styku došlo, bude postihováno jako pokus 
o tento trestný čin (§ 21). Navíc v rámci 
vydiráni nebylo postihováno zneužívání 
bezbrannosti, které je právě pro takové 
jednání typické. 

Za pohlavní styk se podle judikatury 
považuje jakýkoli způsob ukájení pohlav-
ního pudu na téle jiné osoby (stejného 
nebo jiného pohlaví). }de tedy o soulož, 
pohlavní styk provedený způsobem srov-
natelným se souloží (např. orální pohlavní 
styk, anální pohlavní styk, ale i např. pou-
hé osahávání ženy na prsou, ohmatávání 
genitálií muže či ženy a podobné). Při 
tomto pojetí skutkové podstaty lze také 
lépe navázat na základní skutkovou pod-
statu okolnosti podmiňující použití vyšší 
trestní sazby tak. aby vyjadřovala typovou 
závažnost jednotlivých kvalifikovaných 
skutkových podstat. Kvalifikovanou 
skutkovou podstatou podle $ 185 odst. 2 
písm. a) je i vymezení dřívější úpravy 
znásilnění4, kde jsou přísněji trestané 
určité nebezpečnější formy pohlavního 
styku, a to s vyšší trestní sazbou než 
byly. V této souvislosti osnova upřesnila 



i pojem obdobného pohlavního styku 
jako styku provedeného srovnatelným 
způsobem, neboť nejde o .obdobný po-
hlavní styk jako soulož", ale o provedení 
pohlavního styku obdobným způsobem 
(napr. orální pohlavní styk nebo anální 
pohlavní styk). Proto v případě pohlavní-
ho styku uskutečněného formou soulože 
nebo způsobem srovnatelným se souloží 
půjde vždy o naplněni skutkové podstaty 
tohoto trestného činu v rámci zvlášť při-
téžujicí okolnosti podle odst. 2 písm. a), 
nikoli o jednání podřaditelné pouze pod 
základní skutkovou podstatu odst. l\ 

V odborné literatuře se ale objevují ná-
zory, že je toto vymezeni diskutabilní už 
jen proto, že ženská prsa fakticky nejsou 
pohlavním orgánem a že těžko lze z toho 
důvodu vyžadovat od občanů, kteří se 
mají zákonem řídit, aby rozlišovali mezi 
pojmy „pohlavní styk" v biologickém, so-
ciálním a mravním kontextu a mezi tímto 
pojmem jako obsahové poněkud odlišným 
znakem, skutkové podstaty trestného činu 
znásilnění. Jisté lze vyslovit názor, že mezi 
běžnou populaci je pojem „pohlavní styk" 
vnímán jako styk pohlavních orgánů muž-
ských a ženských. Také je značné sporné, 
zda osahávání na prsou nebo ohmatávání 
genitálií muže čí ženy, jakkoliv nepříjemné 
a jisté ponižující, by mělo být posuzová-
no jako trestný čin znásilněni z důvodu 

menši intenzity zásahu do tělesné integrity 

člověka4. 
S ohledem na členěni trestných činů na 

prečiny a zločiny7 je trestný čin znásilnění 
podle $ 185 v odst. 1 prečin, v odst. 2 zlo-
čin a v dalších odstavcích zvlášť závažný 
zločin. 

Objektem trestného činu je právo 
svobodného rozhodování o vlastním 
pohlavním životé. Nezáleží na véku znásil-
ňované osoby, obětí útoku může tedy být 
i dítě. Stejné tak nezáleží ani na způsobu 
života znásilňované osoby, na její pověsti, 
ani na tom, zda jde o osobu pohlavné 
nedotčenou. Obětí znásilnění může být 
i osoba, s níž měl pachatel dříve pohlavní 
styky, popřípadě s ní žije v manželství 
(R 97/1955) , v poměru druha a družky 
nebo v registrovaném partnerství. 

Objektivní stránka tohoto trestného 
činu spočívá v tom, že pachatel budto nási-
lím nebo pohrůžkou násilím donutí jiného 
k pohlavnímu styku, nebo k takovému 
činu zneužije jeho bezbrannosti. 

Donucení spočívá v tom. že pachatel 
svým násilným jednáním překoná vážné 
míněný odpor jiného, nebo obéť nemů-
že klást z nejrůznějších důvodů odpor. 
Nerozhoduje, jakým způsobem a zda 
se do tohoto stavu dostala s přičiněním 
nebo bez přičinění pachatele. Může 
přitom jít o opilost, drogové ovlivné-

1 Viz důvodová zpráva k trestnímu zákoníku. 
* HRUŠKA. J.; VOLEVECKÝ, P. Několik poznámek k trestným činům proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti podle trestního zákoníku. Trestní právo. 2010, č. 2, s. 5-6. 
7 § 14 tr. zák. 



ní, hluboký spánek, vysokou horečku, 
spoutání a podobné. Ke znásilněni dojde 
i tehdy, pokud pachatel svým jednáním 
nesměřuje k dosažení soulože, tj. spojení 
pohlavních orgánů svých a své oběti, ale 
k dosažení análního nebo orálního sexu. 
Tak může kupříkladu znásilnit muž muže 
do konečníku. 

K znásilnění nestačí, že pachatel chce 
vykonat soulož nebo jiný obdobný pohlav-
ní styk s jinou osobou proti její vůli. Zákon 
vyžaduje, aby uvedený zaměř chtěl pacha-
tel realizovat násilím nebo hrozbou násilí. 
Odpor může někdy být značné intenzivní, 
a je závislý na povahových vlastnostech 
oběti a formách, kterými hodlá útočník 
tento odpor překonat. 

Za souhlas s jednáním útočníka nelze 
pokládat to, že je oběť svolná k souloži 
jen proto, že nevidí jiné východisko, tedy 
že neví, jak se dále účinné bránit, anebo 
když nabídne útočníkovi prezervativ s cí-
lem ochránit se před vedlejšími následky 
znásilnění. 

Po subjektivní stránce se vyžaduje 
úmysl. Pachatelem může být kdokoliv, 
stejné tak jako může být obětí tohoto trest-
ného činu kdokoli, tedy muž i žena. 

Násilí neni v zákoně definováno a teorie 
rozlišuje: 
a) násilí ve formě vis absoluta, tj. násilí, 

které zcela vylučuje jiné než požado-
vané chováni obéti, kdy složka vůle 
u oběti chybí, 

b) násilí ve formě vis compulsiva, tj. 
násilí, které nemá za cíl zcela vyřadit 
vůli obéti, ale působí na její psychiku 

s cílem přinutit ji, aby se podrobila 
nátlaku, který však není neodolatelný, 
a proto složka vůle se u oběti projevuje, 
ale je ovlivněna prováděným násilím, 
kupříkladu bitím s pohrůžkou, že toto 
bude pokračovat až do té doby. dokud 
oběť nepodlehne a nesplní požadavek 
pachatele. 

V obou případech však násilí je použití 
fyzické síly k překonání nebo zamezení 
odporu, ať kladeného nebo očekávaného. 
Násilí může sméřovat přímo proti osobě, 
která je k něčemu nucena, nebo proti 
jiné osobě, kdy násilí například na dítěti 
nebo jiné osobé blízké je prostředkem 
působení na vůli bezprostřední oběti. 
Násilí může směřovat i vůči véci. I zde 
může přijít v úvahu nátlak na vůli oběti, 
například rozbíjením bytového zařízení 
s cílem dosáhnout svého. Za násilí se 
považuje i uvedení jiného lstí do stavu 
bezbrannosti. 

Lest je vyvolání omylu u jiné osoby nebo 
využití omylu s úmyslem dosáhnout cíle. 
Lstí musí být jiná osoba uvedena do stavu 
bezbrannosti, například podáním alkoho-
lických nápojů, omamných prostředků ä 
psychotropních látek. Bezbranností se ro-
zumí stav silné opilosti, silného omámení 
narkotikem nebo jinou omamnou látkou, 
kdy osoba není schopna účinné obrany 
vůči pachateli. Obdobné vyznívají judikáty 
R 43/1994-11 a B 5/1979-24. 

Judikatura chápe pojem donucení ji-
ného k souloži nebo jinému pohlavnímu 
styku jako překonání vážně míněného 
odporu nebo jeho podlehnutí při poznání 



beznadéjnosti kladeni odporu s ohledem 
na to, že mu pachatel za použiti násilí 
nebo pohrůžky bezprostředního násilí 
nedal žádnou možnost odpor projevit. 
Výsledkem násilí nebo pohrůžky násilím 
je, že taková osoba po vyjádření vážné 
minéného nesouhlasu a projeveného od-
poru upustí od dalšího odporu pro svoji 
vyčerpanost, zřejmou beznadéjnost nebo 
z odůvodněného strachu, že pachatel svou 
pohrůžku násilí uskuteční. 

Postaveni obéti by nemélo být omezová-
no na kladení odporu. Ve spojení trestného 
činu pohlavního zneužívání a trestného 
činu znásilněni Nejvyšší soud ČSR za 
účinnosti trestního zákona č. 140/1961 Sb., 
v rozsudku sp. zn. 11 To 13/70 řešil ná-
mitku obviněného, že jeho dcera ve véku 
dva a půl roku. na které vykonal násilnou 
soulož, není ženou ve smyslu § 241 odst I 
trest. zák. Nejvyšši soud konstatoval že 
„z biologického hlediska není dítě ve véku 
dva a půl roku ješté vyvinutou ženou, 
avšak z hlediska § 241 odst. 1 trest. zák. je 
tato skutečnost nerozhodná. Kdyby tomu 
tak nebylo, zákon by poskytoval dětem 
ochranu pouze z hlediska jejich pohlavního 
zneužívání. Před pachateli závažnějšího 
zavinění by chráněny nebyly. Ze znění § 241 
trest. zák. je zřejmé, že zákon v tomto usta-
novení míní ženou osobu ženského pohlaví 
bez ohledu na vék a stupeň jejího fyzického 
vývoje. Přitom v odst. 2 písm. b) poskytuje 
toto ustanovení zvýšenou ochranu osobám 
mladším 15 let." 

Skutečnost, že se v ustanovení § 185 
odst. 2, 3 (dříve § 241 odst. 2, 3 trest. 

zák). poskytuje zvýšená právní ochrana 
osobám mladším 18 let a 15 let, které jsou 
nezpůsobilé se efektivně bránit ve smyslu 
klást odpor, je s citovanými vysvětlivkami 
k pojmu násilí výchozím znakem kvali-
fikace těchto závažných trestných činů. 
.Využití bezbrannosti", jako další znak 
kvalifikace takových trestných činů. samo 
0 sobě, ačkoliv odpovídá konkrétnímu 
uvedenému případu, nepostačuje. 

O zneužití bezbrannosti půjde tehdy, je-
li oběť bez přičinění pachatele v takovém 
stavu, ve kterém není vzhledem k okol-
nostem činu schopna projevit svou vůli, 
pokud jde o pohlavní styk s pachatelem, 
popřípadě ve kterém není schopna klást 
odpor jeho jednání (R 43/1994-11). Je to 
především stav bezvědomí v důsledku 
mdloby, požití alkoholických nápojů 
nebo choroby. Za bezbrannost lze pova-
žovat i stav obéti, která, ač není ve stavu 
bezvědomí, je působením alkoholu nebo 
jiných omamných látek ve stavu takového 
obluzení, že nemůže hodnotit situaci, ve 
které má být její stav zneužit k souloží 
(B 5/1979-4) . Ve stavu bezbrannosti je 

1 osoba spoutaná, nebo osoba, která pro 
svou fyzickou neschopnost se nemůže brá-
nit. dále osoba trpící duševní poruchou, 
kvůli níž nechápe význam pachatelova 
jednání. Bezbrannou je rovněž osoba, 
která vzhledem k dětskému véku je tak 
nedostatečné vyspělá, že není schopna po-
soudit význam odporu proti vynucované 
souloži (R 17/1982). 

Naproti tomu o takový stav nejde u po-
škozené osoby, která je sice nezletilá, ale 



je natolik fyzicky a duševné vyspělá, že je 
schopna posoudit jednáni pachatele a svůj 
případný nesouhlas s tímto jednáním dát 
dostatečné zřetelné najevo (R 43/1994-11). 

Za stav bezbrannosti je možno považo-
vat i hluboký spánek (R 36/1979). 

Není rozhodné, zda se osoba dostala 
do stavu bezbrannosti v důsledku svého 
télesného stavu nebo zásahem jiné osoby 
než pachatele, bez dorozuméní s ním; 
nastal-li stav bezbrannosti přičiněním 
pachatele, půjde o znásilněni zneužitím 
bezbrannosti jen tenkrát, pojal-li pachatel 
úmysl vykonat na ní soulož teprve po tom, 
když ji do stavu bezbrannosti přivedl, ane-
bo pokud by jednáni pachatele od počátku 
daného úmyslu s ní souložit nebo mít jiný 
obdobný pohlavní styk nebylo možno po-
važovat za lest. Uvedl-li pachatel lstí obéť 
do stavu bezbrannosti v úmyslu zneužít ji 
k vykonání soulože, půjde o $ 185 odst. 2 
trest, zák.: za použiti násilí. 

V praxi je tato koncepce a konstrukce 
vžitá, její dokazováni však bývá v kon-
krétních případech obtížné, a nékdy se 
odkazuje na výchozí stanovisko znalců. 
Latentnost této kriminality je značná. Pro 
soudní hodnocení mívají lékařské nálezy 
zásadní význam. Posudek, který odráží 
v následcích a stopách činu subjektivní, 
někdy psychopatologickou významnou 
„vnitřní"" situaci pachatele a případné roz-
dílné motivace jednání v dílčích etapách 
průběhu trestného činu, může být pod-
kladem pro forenzné psychologické a psy-
chiatrické hodnocení pachatele, zejména 
pak příčetnosti. Znalecké osvětlení střetu 

objektivních a subjektivních determinant 
činu vyžaduje zpravidla interdisciplinární 
přístup. 

V kritických situacích často převažují 
emoční vztahy s pachatelem, kdy nevy-
zrálé obéti nemohou dobře posoudit cíle 
a způsob jednání pachatele a často ho 
i chrání před trestním postihem. 

Sexuální aktivity spočívající v osaháváni 
ženy či muže, kterými se ukájí pohlavní 
pud na těle jiné osoby, mohou být podle 
okolností posuzovány jako trestný čin -
znásilněni podle S 185 odst. 1, nebo jako 
sexuální nátlak podle § 186. Vždy bude 
záležet na konkrétním průběhu skutko-
vého děje. 

V současné dobé značné liberalizace 
sexu může snadno dojít k případům, kdy 
v mladistvém véku dorostové zvídavosti 
a prestižního myšlení v určitém hierarchic-
kém společenském systému vrstevnických 
skupin, může partner škádlivé až koketní 
chování mladých dívek dešifrovat jako 
souhlas k sexu. Změni li žena. namnoze 
až „ante portas", své původní souhlasné 
chování náhlým odmítnutím soulože -
a to často i aktivní obranou, může takové 
jednání vést u muže k chování, které 
vyvolá odpor ženy, a následné i k násil-
nému překonání tohoto odporu mužem. 
Namnoze tak dochází v praxi k případům 
znásilnění předem nekalkulovaným. Do-
poručuje se, aby ve složitých případech 
byli přibíráni znalci z oboru psychologie 
a psychiatrie k objasnění všech souvislostí 
v posuzování poškozené jako věrohodné 
svědkyně, zejména tvrdí-li, že podlehla 



násilí nebo hrozbé násilí. Tento postup 
je pro její společenskou reputaci snadnéji 
akceptovatelný, než připustit souhlas nebo 
dokonce vlastní iniciativu. Interdiscipli-
nární hodnocení je v souladu i s mezi-
národními úmluvami o ochraně obéti, 
s Chartou práv ditéte a jinými dohodami, 
zejména pak se Standardními pravidly za-
cházení s obéťmi. kde se doporučuje, aby 
již od počátku zahájení trestního stíháni 
byl přítomen psycholog a při vyšetřování 
činu se postupovalo velmi šetrným, citli-
vým a odpovédným způsobem. 

Podle konstantní judikatury se násilný 
čin, který nebyl dokonán nezávisle na vůli 
pachatele a směřoval proti osobě mladší 
15 leť. posuzuje jako pokus o znásilnění. 
Omezováni osobní svobody vykonané 
fyzickým útokem obviněného vůči obé-
ti může být posouzeno jako příprava 
nebo pokus znásilnění, zejména jestliže 
obviněný slovními výroky, nebo i jinak 
dostatečné projevil svůj konečný zámér 
dosáhnout soulože nebo jiného obdobné-
ho pohlavního styku proti vůli poškozené 
osoby (R 44/1964). O dobrovolné upuštění 
od pokusu trestného Čínu znásilnění nejde 
tehdy, jestliže pachatel od dalšího násilné-
ho jednáni upustil jen proto, že napadená 
osoba použila lsti, které pachatel uvěřil 
(R 33/1965). 

Nepřekazit znásilnění je trestné (§ 367) 
a tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo 
se hodnověrným způsobem doví, že jiný 
připravuje nebo páchá trestný čin znásil-

• Podle terminologie trest. zák. .dítě do 15 let" 

néní (§185) a spácháni nebo dokončení 
tohoto trestného činu nepřekazí. Překazit 
trestný čin lze i jeho včasným oznáme-
ním státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu. Voják může místo toho učinit 
oznámení nadřízenému. 

Ustanovení o trestnosti neoznámení již 
spáchaného trestného činu (§ 368) se na 
neoznámení znásilnění nevztahuje. 

Stručné a krátce řečeno, dokud k doko-
nání znásilnění nedošlo, trvá povinnost 
jeho překažení ve smyslu § 367. Jakmile 
bylo znásilnění dokonáno, nemůže být -
logicky vzato - překaženo. 

3. Pohlavní zneužití 
Zákon poskytuje trestné právní ochranu 

pro mravní a tělesný vývoj děti mlad-
ších 15 let před jakýmkoliv útokem na 
jejich nedotknutelnost v sexuální sféře, 
a to i v případech, kdy nedošlo k jejich 
narušení. 

Objektem je v prvé řadě mravní vývoj 
détí a jejich nedotknutelnost v pohlavní 
sféře. 

Toto ustanoveni poskytuje ochranu 
obéma pohlavím, a to jak před heterose-
xuálními, tak homosexuálními činy. Míra 
pohlavní vyspělosti a nedotčenost nejsou 
rozhodné. Stejně tak není rozhodné, z čí 
strany vzešla iniciativa k jednání, kdo 
byl aktivnější, zda ke skutku došlo na 
základě citového vztahu, se souhlasem, 
či na výslovnou žádost zneužité osoby. 
Tyto skutečnosti se uplatní až při úvaze 



o trestu. Každá osoba, bez ohledu na svůj 
vék, má nezadatelné právo rozhodovat 
dobrovolné o svém sexuálním životé, kdy, 
jak a s kým se rozhodne sexuálné žít. A to 
bez ohledu, zda takové její rozhodnutí 
povede k negativním dopadům na psy-
chický, fyzický a citový rozvoj. Pro tento 
závér svědčí výklad čl. 2 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod. Ten zaručuje 
každému právo činit vie, co není zákonem 
zakázáno, praktické zkušenosti a výsledky 
sexuologických výzkumů mladé genera-
ce o preferenci neinvaznich sexuálních 
technik mezi mládeži, preferovaných 
jednak s cílem uchování panenství jednak 
ze zvědavosti, Jisté by stálo zato zjistit 
seriózním výzkumem, zda a do jaké míry 
tyto praktiky u osob mladších patnácti 
let vedou k negativním společenským 
projevům, jak se občas tvrdí. 

Žádná právní norma nestanoví lidské-
mu jedinci věkovou hranici pro zahájeni 
jakýchkoliv sexuálních aktivit, pokud 
nejsou v rozporu s právem. K tomuto 
rozporu s právem dojde jediné tehdy, 
jestliže lidský jedinec realizuje své aktivity 
s dítětem mladším patnácti let. 

Podle definice zdravotní komise Rady 
Evropy z roku 1992 se za pohlavní zne-
užívání považuje nepatřičné vystavení 
dítéte pohlavnímu kontaktu, činnosti 
či chování, jako je jakékoliv dotýkání, 
styk nebo vykořisťování, a to kýmkoliv. 

komu bylo svěřeno dité do péče a nebo 
kýmkoliv, kdo díté zneužívá. Může jít 
o bezdotykové setkání s exhibicionistou, 
ale i o účast na jakýchkoliv sexuálních 
aktivitách, kde nedochází k žádnému 
sexuálnímu kontaktu - například dité je 
vystaveno pornografickým videozázna-
mům a podobné. Kontaktní zneužívání 
je takové, kdy dochází k drážděni prsou, 
pohlavních orgánů, souloži, orálnímu či 
análnímu sexu'. 

líné formy sexuálního obtěžování déti 
vycházejí z rozdílného výchovného po-
jetí v rodinách, z osobních zkušeností 
a z množství informaci. Spadají sem i ta-
kové aktivity, jako je fotografování aktů, 
které přicházeji nejčastěji z okruhu široké 
rodiny, přátel či známých. 

Jako pohlavní zneužití lze kvalifikovat 
kupříkladu jednání, kdy třeba otec trestá 
dospívající dceru tak, že ji přehne přes 
koleno, rozevře nohy, plácá na holé hýždé, 
prohlíží si přitom její pohlavní orgány 
a pak zjevné pohlavné vzrušený dlouho 
souloží se svoji manželkou, anebo rodinné 
rituální holení přirození nezletilých dcer 
a manželky. 

Uvedená definice se tedy zcela nekryje 
s objektivní stránkou trestného činu 
podle § 187, nicméné však mohou být 
některé aktivity posuzovány podle jiných 
ustanovení trestního zákona, jako je ku-
příkladu ohrožování výchovy détí podle 

* DUNOVSKÝ, J.; MITLOHNER, M.; HEJČ. K.; HANUSOVA-TLACILOVA, J. Problematika 
dětských práv a komerčního sexuálního zneužíváni détí u nás a ve svétě. Praha : G rada, 2005, 
s. 63. ISBN 80-247-1201 -6. 



§ 201, nebo svádění k pohlavnímu styku 
podle * 202. 

Objektivní stránka spočívá v souloži 
nebo jiném způsobu pohlavního zneužití. 
Předmětem útoku je osoba mladší patnácti 
let, bez ohledu na pohlaví, jak v homose-
xuálním, tak heterosexuálním vztahu. 

Po subjektivní stránce se vyžaduje 
úmysl, a to alespoň nepřímý. Nestačí tedy, 
že pachatel souloží nebo jinak pohlavné 
zneužije osobu mladší patnácti let, ale 
musí být alespoň srozuměn s tím, že jde 
o osobou mladší než 15 let. 

Za pohlavní zneužití se tedy považuje 
jakékoliv jednání, jehož smyslem je do-
sažení pohlavního uspokojení pachatele 
nebo alespoň jeho vzrušeni. Čin je spá-
chán i tehdy, kdy přes snahu pachatele 
k uspokojení nedojde. 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČSSR 
sp. zn. 7 Tz 67/63 je k naplnění zákonných 
znaků skutkové podstaty trestného činu 
podle $ 242 trest. zák.10 nutno, aby pachatel 
svým skutkem sledoval své pohlavní uko-
jení nebo alespoň vydráždéni. Pokud tento 
záměr není zřejmý již ze samotné povahy 
skutku nebo alespoň z určitých příprav 
pachatele k tomuto skutku, je povinností 
soudu, aby i tento záměr pečlivé zjišťoval. 

Za pohlavní zneužití jiným způsobem 
judikatura považuje skutečné jakýkoliv jiný 
způsob ukájení než souloží, který se svojí 
intenzitou a závažností souloži blíží. Může 
jít o dráždivé dotyky pohlavních orgánů, 
prsů, erotogenních zón a podobné. 

Tj. nyní S 187 trest. zák. 

V tomto smyslu rozhodovaly již soudy 
předmnichovského Československa. Tak 
kupříkladu se v judikátu č. 163/20 Sbírky 
rozhodnuti trestních uvádí, že „k napl-
nění znaků zprznění podle S 128 trest, 
zák. z roku 1852 stačí pouhé ohmatávání 
pohlavního ústrojí dětí bez ohledu na 
to, bylo-li dosaženo pohlavního ukojení 
čili nic". 

V judikátu č. 3417/29 téže sbírky se ne-
předpokládá, že „by čin trval delší dobu, 
ani že by pachatelovým jednáním bylo 
skutečné dosaženo ukojení chlípných 
chtíčů, ani by pachatelův úmysl směřoval 
výhradné k tomuto cíli; stačí pohlavní 
zneužití, jež toliko dráždí nebo stupňuje 
smyslnost, a tomu odpovídající úmysl 
pachatele" Podobné judikát č. 4151/31 Sb. 
pod pojmem „zprzněni-" předpokládá sice, 
že „zlý úmysl pachatele směřoval k ukojení 
jeho chlípných chtíčů, nevyžaduje však, 
aby tohoto účelu (účinku) bylo skutečné 
dosaženo" 

Z hlediska trestní sazby zákon oba způ-
soby vedoucí ke spácháni trestného činu 
nerozlišuje. Nicméně na rozdíl od pojmu 
soulož je pojem „jiný způsob zneužiti" 
širší a bude třeba vždy posuzovat intenzi-
tu takovéhoto jednání jednak z hlediska 
naplnění objektivních znaků trestného 
činu vůbec, a jednak z hlediska uložení 
přiměřeného trestu pachateli. 

Nejvyšší soud ČSSR ve svém stanovisku 
Tpjf 158/80 konstatoval, že v soudní praxi 
byly za jiný způsob pohlavního zneužívání 



důvodně považovány toliko intenzivnější 
zásahy do pohlavní sféry poškozených, 
jako například ohmatávání prsou nebo 
pohlavních orgánů, líbáni přirození apod.. 
které směřovaly k sexuálnímu vzrušení 
pachatele. Soudy správné spatřovaly 
naplnění uvedeného zákonného znaku 
nejen v aktivní činnosti pachatele, ale i při 
aktivním jednání poškozené osoby (napří-
klad ohmatavání pachatelova pohlavního 
údu). Pochybením však bylo, když soud 
posoudil jako pokus pohlavního zneuží-
vání jednání pachatele spočívající v doteku 
pohlavního údu na přirození poškozené, 
aniž by došlo ke spojeni pohlavních or-
gánů. Přehlédl totiž, že v daném případě 
byl trestný čin pohlavního zneužívání již 
dokonán právně jiným způsobem, než 
vykonáním soulože. 

V této souvislosti se nabízí otázka, zda 
je vůbec prakticky možný pokus pohlav-
ního zneužívání od okamžiku, kdy dojde 
k erotickému kontaktu pachatele s obéti. 
Kdyby totiž pachatel usiloval o soulož, 
a ta by se neuskutečnila, dopustil by se 
dokonaného trestného činu pohlavního 
zneužívání právé „jiným způsobem". 

K závažnější formé pohlavního zneužití 
dochází, jestliže pachatel spáchá tento čin 
na dítěti mladším patnácti let svěřeném 
jeho dozoru, zneužívaje jeho závislostí 
nebo svého postaveni a z ného vyplývající 
důvěryhodnosti nebo vlivu (§ 187 odst. 2). 
ledna se kupříkladu o takovou osobu, 
vůči které má pachatel právo a povinnost 
na ni dohlížet a bdít nad ní. Tak je tomu 
zejména ve vztahu mezi rodiči a détmi. 

u vychovatele, učitele, vedoucího dětského 
tábora, sportovního instruktora, lékaře, 
sociálního pracovníka apod. 

Za takovou osobu se považuje i partner 
jednoho z rodičů, který žije s poškozenou 
osobou ve společné domácnosti. Podle 
rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 2 
To 22/84, publikovaného pod č. 28/85 Sb. 
rozhodnutí trestních, tento partner sice 
není subjektem práv a povinností rodičů 
a děti při výchově détí, avšak ve shodě s pra-
vidly morálky a ustanovením § 18 zákona 
0 rodině je povinen pomáhat při řádné 
výchově, včetně výchovy mravní. S přihléd-
nutím k tomu pak je přirozené, že manžel 
rodiče (v daném případě to byl nevlastní 
otec poškozených) musí mít i oprávnění 
nezbytná k tomu, aby mohl svou povinnost 
vyplývající ze zákona plnit. Naplnéní znaku 
zneužití závislosti předpokládá, že poškoze-
ná osoba je v určitém směru odkázána na 
pachatele a tím je omezena svoboda jejího 
rozhodováni. Právě tohoto nedostatku úpl-
né svobody rozhodování pachatel využívá 
k realizaci svých záměrů. 

Stejná situace jako u manžela rodiče je 
1 u druha rodiče, osvojitelů či pěstounů 
a poručníka. 

Zneužití závislosti osoby svěřené dozoru 
pachatele znamená, že tato osoba mladší 
patnácti let dá pachateli souhlas k souloži 
nebo jinému pohlavnímu zneužívání pod 
určitým psychickým nátlakem daným 
autoritou vztahu, případné formou pacha-
telova zákazu či odepření něčeho. 

Na druhé straně může ke vztahu závis-
losti dojít slibem určité materiální nebo 



jiné výhody či prospěchu, jakou může 
být kapesné, financováni volnočasových 
aktivit a podobné. Zde by ovšem šlo 
o jednočinný soubéh s trestným činem 
svaděni k pohlavnímu styku podle $ 202, 
jehož se dopustí ten, kdo nabídne, slíbí, 
nebo poskytne osobě mladší osmnácti let 
za pohlavní styk s ní. nebo za její pohlavní 
sebeukájení, obnažování nebo jiné srovna-
telné chování úplatu nebo jinou výhodu 
či prospěch. Aktivity uvedené v tomto 
ustanoveni jsou, kromě soulože, způsobilé 
naplnit znak pohlavního zneužití .jiným 
způsobem"1. 

Pakliže by však došlo k vynucení sou-
lože nebo jiného obdobného pohlavního 
styku násilím nebo pohrůžkou násilí 
(nebo zneužitím bezbrannosti), šlo by 
o trestný čin znásilnění podle S 185. 

Naplnění znaku zneužití závislosti před-
pokládá stav, kdy je poškozená osoba v ur-
čitém směru odkázaná na pachatele, a tím 
je omezena svoboda jejího rozhodování. 
Právě tohoto nedostatku úplné svobody 
pachatel využívá k realizaci svých záměrů. 
Tak kupříkladu nebylo shledáno naplnění 
tohoto znaku v případě, kdy pachatel 
v nočních hodinách v ložnici osahával 
pohlavní orgány své nevlastní dcery, a to 
pouze tehdy, kdy poškozená spala, a když 
se v jednom připadé probudila, okamžité 
vše nahlásila své matce (R 17/1982, SR 
17/1997). 

Podle judikatury se předpokládá právo 
a povinnost pachatele mít nad takovou 
osobou dohled a bdít nad ní. Je to kupříkla-
du opatrovník osoby zbavené způsobilosti 

k právním úkonům, vychovatel u chovance 
výchovného ústavu pro mládež, pří-
slušník vězeňské služby u odsouzených 
(R 90/1956). Naproti tomu nelze považo-
vat dělnici podřízenou vedoucímu dílny za 
osobu svěřenou jeho dozoru (R 47/1955). 
Nicméné ataky za těchto skutkových 
okolností mohou být kvalifikovány podle 
jiných ustanovení trest, zák (kupříkladu 
jako vydíráni nebo útisk). 

Formulace tohoto zákonného usta-
novení je ve srovnání s jinými trestními 
zákoníky problematická. Pojem „dozoru" 
je ojedinělý. Analyzujeme-li jasnost, přes-
nost a účinnost předchozích zákonných 
ustanovení, setkáváme se zde s dalším 
pojmem - při pohlavním zneužívání může 
jít o stav závislosti, bezbrannosti, a nyní 
ještě .pod dozorem" Kromě toho sám 
pojem dozoru v demokratickém chápání 
nevyznívá uspokojivé. Toto zákonné usta-
noveni by mohlo být použito při postihu 
sexuálního harrasmentu. 

Jak u trestného činu pohlavního zne-
užití, tak u trestného činu svádění k po-
hlavnímu styku ($ 202) v případě, že by 
se obéť trestného činu zcela věrohodné 
jevila jako osoba starší patnácti, případné 
osmnácti let a pachatel by o jejím véku nad 
osmnáct let vůbec nepochyboval, jednal 
by ve skutkovém omylu (§ 18). 

Podle tohoto ustanovení nejedná úmysl-
né ten. kdo při spácháni činu nezná a ani 
nepředpokládá jako možnou skutkovou 
okolnost, která je znakem trestného činu. 
Tím není dotčena odpovědnost za trestný 
čin spáchaný z nedbalosti. 

m 



K trestní odpovědností za trestný čin 
je však treba úmyslného zavinění, nesta-
noví Ti trestní zákon výslovné, že postačí 
zavinění z nedbalosti. Oba uvedené trest-
né činy jsou trestnými činy úmyslnými, 
a trestní zákon k nim nezná nedbalostní 
alternativu. Proto by nebylo toto jednání 
pachatele trestným činem a tudíž by ne-
bylo ani trestné. 

4. Soulož mezi príbuznými 
tvoři trestněprávní oporu morální 

zásadě bránicí pohlavním stykům mezi 
nejbližšími příbuznými, jakými jsou pří-
buzní v pokolení přímém a sourozenci. 
Stupeň příbuzenství dvou osob se určuje 
podle počtu zrozeni, jimž v přímé řadě 
pocházejí jedna od druhé, přičemž pro 
spáchání citovaného trestného činu na 
stupni tohoto příbuzenství nezáleží. 

Pohlavní styky mezi pokrevními příbuz-
nými jsou v našem kulturním prostředí 
tabu, které dokáže většina lidí bez větších 
problémů plné respektovat. Ať je motivace 
incestního chování jakákoliv, jde o trest-
ný čin, případné souběh trestných činů. 
Podle Blackova právnického slovníku" je 
incest krvesmilstvo. tj. zločin pohlavního 
styku mezi mužem a ženou, kteří jsou 
spříznění ve stupni, v némž je manželství 
vyloučeno. 

Pojem sourozenců je jednoznačný, 
jedná se o bratry a sestry, přičemž nezá-
leží na počtu společných rodičů, takže 
i ti sourozenci, kteří mají jen jednoho 
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společného rodiče, mohou být pachateli 
tohoto trestného činu. 

Komentár k trestnímu zákonu pokládá 
za sporné, zda se toto ustanovení vzta-
huje i na vztahy vzniklé osvojením, a to 
jak na příbuzné v pokolení přímém, tak 
sourozence. 

lasno do problému mělo vnést ustano-
vení § 170 v I. návrhu rekodifi kovaného 
trestního zákona, kdyt se za trestný čin 
soulože mezi příbuznými mělo považovat 
vykonáni soulože s pokrevním příbuzným 
nebo sourozencem. Tento návrh ale nepro-
šel a již se ani ve II. návrhu rekodifikace 
neobjevil. 

Zastánci trestnosti incestu tvrdí, že 
tato trestněprávní úprava má svoje racio-
nální jádro spočívající ve zkušenosti, že 
potomstvo z blízkého příbuzenství bývá 
častěji ohroženo dědičnými chorobami 
a degenerativními změnami. Proti tomu-
to stanovisku stojí názory argumentující 
skutečností, že neexistují spolehlivé vý-
zkumy. které by toto tvrzení podpořily 
nebo vyvrátily. V současné době, která 
je charakteristická snadnou dostupností 
vysoce účinné antikoncepce, je nebez-
pečí nežádoucího otěhotnění prakticky 
vyloučeno a je zřejmé, že incestní páry 
daleko úzkostlivěji než jiné páry pravidla 
spolehlivé antikoncepce dodržují. 

Pachatelem trestného činu jsou oba 
účastníci incestního styku. K naplnění ob-
jektivní stránky trestného činu je zapotřebí 
dosažení soulože nebo alespoň pokusu 



o ni. Jiné sexuální praktiky, obdobné po-
hlavnímu zneužívání, trestné nejsou. 

Lze vyslovit domnénku. že k této trestné 
činnosti dochází zřejmé častéji, než se 
obecné soudí, existuje zde značný podíl la-
tentní kriminality, a že jen zcela výjimečné 
dochází k jejímu trestnímu postihu. 

Vezme-li se v úvahu, že jelikož soulož 
s osobou mladší patnácti let je trestným 
činem podle $ 187, a že znaky tohoto 
trestného činu jsou naplnény bez ohledu 
na to, je-li mezi pachatelem a poškozenou 
osobou příbuzenský nebo sourozenecký 
vztah či nikoliv, při jednočinném souběhu 
s trestným činem soulože mezi příbuzný-
mi podle § 188 je trestni sazba u tohoto 
trestného činu bezvýznamná a trest se 
ukládá podle sazby uvedené v S 187, je 
nadbytečnost této skutkové podstaty více 
jak zřejmá. Zdá se tedy, že dobrovolný po-
hlavní styk mezi příbuznými a sourozenci 
od určitého véku (v návaznosti na právni 
úpravu pohlavního zneužívání) by bylo 
vhodné dekriminalizovat. 

Nicméně zůstává nezodpovězenou 
otázkou, má-li vůbec stát zasahovat do 
sexuálního života dospělých jedinců a zda 
by neměla být tato skutková podstata 
z trestního zákona vypuštěna. Soulož mezi 
příbuznými nebo sourozenci v situaci, kdy 
jeden z pachatelů je mladší patnácti let, je 
pohlavní zneužití (§ 187). 

5. Svádění k pohlavnímu styku 
spočívá v tom, že pachatel nabídne, 

slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému 
za pohlavní styk s dítětem, nebo za jeho 

pohlavní sebeukájení, obnažování nebo 
jiné srovnatelné chování, za účelem po-
hlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo 
prospěch. 

Ditě, které žádá nebo přijme úplatu 
nebo jinou výhodu či prospěch za uve-
dené jednání, není pro takový čin trestné 
(§203) . 

Objektem tohoto trestného činu je 
zájem na ochraně mládeže před komerč-
ním sexuálním zneužíváním a smyslem 
zákonné úpravy má být vytvoření trest-
něprávního prostředí pro postih většiny 
forem komerčního sexuálního zneužívání 
dětí a mládeže. 

Nabídka, slib nebo plnění tedy musí 
být učiněny přímo dítěti nebo jiné osobé. 
Trestný čin je spáchán již okamžikem 
předneseni tohoto návrhu, aniž by došlo 
k jeho akceptaci, případné přijetí takové 
nabídky ze strany ditéte nebo jiné osoby. 
Nabídka a slib plnění musí být učiněny 
před realizací pohlavního styku nebo 
obdobného jednáni, k poskytnutí plnění 
může dojít jak před touto realizací, tak 
po ní. 

Může být problematické a diskusní, 
zda by se jednalo o trestný čin svádéní 
k pohlavnímu styku i tehdy, kdyby došlo 
k poskytnuti úplaty nebo jiné výhody či 
prospěchu až po pohlavním styku či ob-
dobném jednání, bez jakékoliv předchozí 
nabídky nebo slíbu. Tedy šlo by o určitou 
odměnu coby projev spokojenosti, uznání 
a podobně. Návštěva butiku, lepší restau-
race, ale i poskytnutí finanční hotovosti 
jsou jen letmo nahozené možnosti, jak lze 



spokojenost vyjádřit, aniž by bylo předem 
cokoliv komukoliv slíbeno. 

Za prvé samotný název trestného činu 
„svádéni k pohlavnímu styku" vylučuje 
možnost jakéhokoliv svádéni k činu po 
činu. 

Za druhé - smyslem trestného činu je 
vytvoření prostředí pro postih jednání, 
které spočívá v dosažení pohlavního uspo-
kojení s dítétem v komerčním prostředí 
nabídky a poptávky, či v návrhu a jeho 
akceptaci. 

Jakákoliv předem nenabídnutá a nes-
líbená výhoda, poskytnutá jednostranné 
a dobrovolné po realizaci jednání, které 
je v trestním zákoné uvedeno, a de facto 
následné akceptovaná a přijatá, vlastné 
není nic jiného, než darováním ve smyslu 
občanského zákoníku. Do jaké míry by 
mohlo být toto darování považováno za 
jednání contra bonos mores, ponechávám 
ke zhodnocení odborníkům pro občan-
ské právo. Jen si dovoluji připomenout, 
že denné dochází k situacím, ve kterých 
náhodná a chvilková známost probéhne 
posteli a skončí dárkem na památku. Horší 
to bývá jen tehdy, kdy je dárkem dívce, 
která je bez antikoncepce, životaschopná 
spermie. 

Na rozdíl od předchozí úpravy tohoto 
trestného činu podle § 217a tr. zák. jde 
o trestné jednání rovnéž v situaci, kdy 
je nabídka přednesena jiné osobé než té, 
která má s pachatelem trestného činu rea-
lizovat některou z uvedených praktik. 

Půjde především o situace, ve kterých 
osoba mladší osmnácti let bud provozuje 

klasickou prostituci a je v moci pasáka, 
který ji nabízí a inkasuje peníze, anebo 
je tato osoba nabízena svými rodiči nebo 
příbuznými, kteří rovnéž sami sjednanou 
odménu inkasují. Obéti u trestného činu 
podle $ 202 trest. zák. je díté bez ohledu 
na věk. 

Trestný čin kuplířství (§ 189) nepostihu-
je prostituující osobu za její chováni, nýbrž 
toho, kdo se na prostitučním chování 
jiného nějakým způsobem podílí, nebo 
z něho kořisti. 

Prostitucí se tedy rozumi pohlavní styk 
prováděný za úplatu, přičemž se tímto 
pohlavním stykem rozumí jakákoliv for-
ma ukájení pohlavního pudu v kontaktu 
s tělem druhé osoby, bez ohledu na pohlaví 
účastníků. Může tedy jít jak o klasickou 
soulož, tj. spojení pohlavních orgánů či 
pokus o toto spojení, ale i o nejrůznější 
další formy ukájení, jako je orální či anální 
sex. osahávání pohlavních orgánů či prsů, 
použití erotických sanitárních pomůcek 
a podobné. 

V žádném případé však není rozhodu-
jící, zda v konkrétním případě dojde či 
nedojde k pohlavnímu uspokojení. 

Zjednáním se rozumí uzavření smlou-
vy či dohody, a to i jinou než výslovnou 
formou (konkludentné), jejímž obsahem 
je realizace prostitučního chování. Musí 
tedy existovat oboustranný souhlas kuplíře 
a prostitutky. Pachatelem tohoto trestného 
činu může být kdokoliv. Trestnost činu 
vyžaduje úmyslnou formu zavinění. 

Přimět jiného k prostituci znamená 
využít kupliřova vlivu na osobu, která má 



prostituční chování realizovat. Pokud by 
se v tomto pachatelově jednání uplatnil 
prvek násili. nešlo by o kuplířství, nýbrž 
o znásilnění (§ 185). 

Svedení spočívá v úmyslném vzbuzení 
rozhodnutí pro prostituční chování. Může 
mít charakter a formu přemlouvání, slibů 
snadných výdělků, ospravedlňování pro-
stitučního chování a podobné. Tato forma 
trestné činnosti může být kvalifikována 
jako jednočinný souběh s trestným činem 
ohrožování výchovy ditéte ($ 201). 

Kořistění z prostituce je získání jakého-
koliv majetkového prospěchu z prostituce 
provozované jinou osobou, jestliže tedy 
nahradíme pejorativní slovo kořistěni 
slovem zisk. pak je zcela jednoznačné, 
že jakákoliv výdělečná nebo zisková čin-
nost z prostitučního chování jiné osoby 
je trestnou činností. Nemusí jit tedy jen 
o ochránce prostitutek (pasáky), ale i o ta-
xikáře, dohazovače, recepční v hotelech, 
barmany, provozovatele ubytovacích za-
řízení, erotických salonů, nočních klubů 
a podobných zařízení. Postačí, že taková 
osoba má z prostituce realizované jinou 
osobou majetkový prospěch, aniž by si 
tento prospěch vynucovala, nebo výslovné 
vyžadovala. 

Zvýšený zájem o détské prostitutky 
a prostituty je vysvětlován obavou z rozší-
řeného výskytu onemocnění AIDS a myl-
nou představou dospělých zákazníků, že 
právě od dětí je daleko menši pravděpo-
dobnost infikování virem HIV. Meziná-
rodní sexuální turistika, zaměřená z těchto 
důvodů na nejmladší věkovou kategorii. 

se nevyhýbá ani našemu státu. O sexuální 
turistice cizinců na území naší republiky 
lze pouze usuzovat z jednotlivých případů 
v souvislosti s trestním řízenim, neboť 
zatím není sexuálni turistika předmětem 
průběžného monitorováni. Presto však za 
nej rizikovější oblasti je třeba důvodné po-
kládat okolí Prahy, západní a severní Če-
chy. Zvláštní zpráva Nejvyššího státního 
zastupitelství o trestné činnosti páchané 
mladistvými a nedospěla a trestné činnos-
ti páchané na dětech a na mládeži (ze dne 
15.6. 1998. čj. 1 Spr 135/1998). poukazuje 
ve vztahu k této trestné činnosti na fakt, 
že hlavní pachatelé si zpravidla nechávají 
od jiných spolupachatelů dovézt, nebo 
sami od jiných pasáků nakupují mladistvé 
dívky, které pak nutí k prostituci, ze které 
kořistí. 
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