
Žena zkolabovala při horském závodě
Ostrava – Po-
sádka Letecké
záchranné služ-
by Ostrava zasa-
hovala v sobotu
opět v horském
terénu. Krátce po
15. hodině dosta-
li operátoři in-
formaci o ženě,
která potřebovala urgentní pomoc na Smrku v Besky-
dech. K chatě Hubertce, kde se postižená nacházela,
ihned vzlétl záchranářský vrtulník. „Sedmačtyřiceti-
leté ženě poskytli první pomoc členové Horské služby,
kteří se k ní dostali v terénním vozidle. Pacientka byla
účastnicí závodu v horském běhu, během něhož u ní do-
šlo k výraznému fyzickému vyčerpání a vzniku náhlé
nevolnosti,“ popsal tiskový mluvčí Zdravotnické zá-
chranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš
Humpl s tím, že žena byla vrtulníkem přepravena do
frýdecko-místecké nemocnice. (sru) Foto: ZZSMSK

PĚT RAD aneb Co už je nebezpečné
pronásledování – stalking

S účinností od 1. ledna
2010 byl do trestního zá-
koníku vtělen nový

trestný čin nebezpečného
pronásledování neboli stal-
king. Zakotvení tohoto trest-
ného činu do právních před-
pisů se pro počet narůstají-
cích případů nebezpečného
pronásledování ukázalo ne-
zbytným. Zajímavým faktem
v této oblasti je například to,
že v USA byl stalking trest-
ným činem již od roku 1990.
Poměrně komplikovaným
bývá také rozlišit chování,
které již naplňuje skutkovou
podstatu trestného činu ne-
bezpečného pronásledování, a
které nikoliv. V tomto dílu
pěti rad se proto podíváme,
jaké nežádoucí jednání je již z
hlediska trestního práva pro-
tiprávní.

Rada první
Nebezpečnépronásledo-
vání může probíhat v mno-
ha formách.

Stalker obvykle svou oběť
vyhledává v místech, kde ví,
že se obvykle zdržuje, jako je
její zaměstnání, domov, a po-
kouší se s ní navázat kontakt
tím, že jí například nabízí do-

provod, pomoc, ale mnohdy
mu stačí oběť pouze sledovat,
aniž by se pokoušel jakkoli s
obětí sbližovat. Nebezpečné
pronásledování však nemusí
spočívat pouze v osobních
kontaktech pachatele s obětí,
ale naopak stalkingu se může
dopouštět i ten, kdo jiného vy-
trvale kontaktuje prostřed-
nictvím prostředků elektro-
nických komunikací nebo pí-
semně, v tomto případě se
jedná o tzv. kyberstalking.
Nezřídka stalkeři také svým
obětem vyhrožují ublížením
na zdraví nebo jinou újmou, ať
již přímo samotné oběti nebo
osobě jí blízké. Pod nebezpeč-
né pronásledování ovšem lze
podřadit i jiná jednání pacha-
tele než výše uvedená, pokud
oběť omezují v jejím obvyk-
lém způsobu života.

Rada druhá
Jedním z podstatnýchzna-
ků stalkingu je jeho dlou-
hodobost.

Trestní zákoník stanoví, že
chování pachatele musí být
dlouhodobé, proto nemůže být
trestným činem nebezpečné-
ho pronásledování jednorá-
zové nebo nahodilé jednání
osoby, které by jinak znaky
trestného činu stalkingu na-
plňovalo. Dlouhodobost ne-
bezpečného pronásledování
se posuzuje podle všech
aspektů a okolností, soudní
praxe se však ustálila na tom,
že aby se jednalo o trestný čin
stalkingu, musí nežádoucí
chování pachatele trvat
nejméně jeden měsíc. K napl-
nění podstaty přečinu stal-
kingu se však nevyžaduje es-
kalace pachatelova chování,
to znamená, že není nutné,
aby se jednání stalkera stup-

ňovalo, a postupně tak zahr-
novalo větší intenzitu nebez-
pečného pronásledování.

Rada třetí
Chování stalkera musí v
oběti vyvolat důvodné oba-
vy o její život nebo zdraví.

I když může být chování
některé osoby pro jinou osobu
značně nežádoucí a obtěžující
její život, je zapotřebí, aby toto
jednání v ní bylo způsobilé
vzbudit důvodné obavy o její
život nebo zdraví či o život a
zdraví blízkých osob. Pokud
znak obav bude chybět, nebu-
de se jednat o nebezpečné pro-
následování. Pocit strachu je
subjektivní, a proto můžou
nastat situace, že to, co by ji-
ného normálně vyděsilo, ve
druhém obavy nevyvolá. Není
však zapotřebí, aby se oběť
obávala pouze o své fyzické
zdraví, neboť nebezpečné pro-
následování může bez pochyb
způsobit oběti i psychické
problémy.

Rada čtvrtá
Pachatelem i obětí stalkin-
gu může být kdokoli.

Typologie pachatelů i obětí
nebezpečného pronásledová-
ní je různá, častěji se však do-
pouštějí stalkingu muži, při-
čemž výrazně převažuje počet
případů stalkingu mezi býva-
lými partnery, kdy jeden z
nich neunese rozpad jejich
vztahu. Pachatel tak v těchto
případech přesně ví, ve kte-
rých místech se oběť pohybu-
je, a má k dispozici všechny
její údaje, jako je adresa, tele-
fonní číslo, e-mail apod. Vy-
loučeny však nejsou ani situ-
ace, kdy oběť svého pachatele
vůbec nezná, nebo ho zná
pouze letmo z náhodného

kontaktu a pachatel se stane
svou obětí posedlý například
jen proto, že se ho oběť ze sluš-
nosti v nějaké situaci zastala,
pomohla mu apod. Stalkeři
jsou někdy i přesvědčeni o
tom, že se svou obětí mají mi-
lostný vztah, byť jejich oběť o
tomto vztahu vůbec nic netu-
ší.

Rada pátá
V případě, že pachatel své
oběti vyhrožuje, může být
jeho jednání kvalifikováno
jako trestný čin nebezpeč-
ného vyhrožování, aniž by
bylo vyžadováno naplnění
podmínky dlouhodobosti.

Jestliže někdo jinému vy-
hrožuje usmrcením, těžkou
újmou na zdraví nebo jinou
těžkou újmou takovým způ-
sobem, že to může vzbudit dů-
vodné obavy, dopouští se
trestného činu nebezpečného
vyhrožování, za nějž je mu
možné uložit trest odnětí svo-
body do jednoho roku nebo
zákaz činnosti. Přísněji je po-
stihováno jednání pachatele,
který vyhrožuje dítěti, těhot-
né ženě, či pokud například
pachatel ke zdůraznění svého
úmyslu ublížit oběti použije
zbraň. Opět však vyhrožování
pachatele musí v poškozeném
vzbuzovat důvodné obavy, že
pachatel své výhrůžky sku-
tečně naplní.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-

dených právních předpisů: Zákon

č. 40/2009Sb., trestní zákoník

Rubrika 5 rad zdarma je společným

projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –

www.pravnilinka.cz.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvě-
domujeme, že konkrétní zále-
žitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Příští téma: Práva odsouzeného

Cyklista srazil chlapce
Ostrava – Policie žádá o pomoc při vyšetřování neho-
dy, která se stala 30. srpna v 17.20 hodin v ulici Marti-
novské poblíž ubytovny „Martinov“ v Ostravě-Marti-
nově. Dosud neznámý cyklista srazil malého chlapce,
který utrpěl krvácející poranění na hlavě. Poté místo
nehody opustil, aniž by ji oznámil policistům. Chlapec
musel být následně ošetřen v nemocnici. Policisté žá-
dají občany, kteří by mohli k dopravní nehodě podat ja-
kékoliv informace, aby volali na telefonní číslo 974 725
583 nebo na linku 158. (per)

Pohřešovaný kluk byl nalezen
Ostrava – Patnáctiletý chlapec z Ostravy, o jehož po-
hřešování informovala v pátek odpoledne Policiie ČR a
žádala o pomoc, byl vypátrán v noci z pátku na sobotu v
Ostravě-Zábřehu. Informovala o tom Gabriela Holčá-
ková z Krajského ředitelství Policie Moravskoslezské-
ho kraje. Jeho zmizení oznámila matka ve čtvrtek do-
poledne. Chlapec odešel ve středu do školy a ještě v ten
den dopoledne s ním matka telefonovala, od té doby se
neozval a domů nepřišel. (lap)

Zloděj u domu nakradl hutní materiál
Frýdek-Místek – Další nenapravitelný sběrač kovů dal
o sobě vědět ve Frýdku-Místku. „Devětatřicetiletý zlo-
děj se vplížil do zadní části zahrady u hospodářské bu-
dovy, která náleží k rodinnému domu v lokalitě Bahno-
Rovňa, kde následně pobral několik kovových roštů.
Navíc ještě odcizil okrasné zábradlí a kovové desky,“
vyjmenoval frýdecko-místecký policejní mluvčí Vlas-
timil Starzyk s tím, že způsobená škoda přesáhla nejmé-
ně tisíc korun. (sru)
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