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-podstatou znásilnění je nedobrovolnost a donucení násilím či 

zneužitím bezbrannosti 

násilí – užití fyzické síly či zbraně s cílem zamezit vážně míněnému 

odporu 

 (i pokud oběť přivedl do stavu bezbrannosti lstí, omamnou lát-

kou, alkoholem) 

pohrůžka násilí – hrozba vyvolávající v poškozené dojem, že pacha-

tel užije násilí bezprostředně, nebo v budoucnu (pohrůžka 

musí být splnitelná a dostatečně určitá) 

pohrůžka jiné těžké újmy – na životě a zdraví blízkých osob, sou-

kromém či pracovním životě,… 

bezbrannost – stav, kdy oběť není schopna vnímat (trvale nebo 

dočasně), nebo chápat význam pachatelova jednání 

= situace, kdy oběť není schopna se účinně bránit kvůli zdravot-

nímu stavu, nedostatku fyzických sil či schopností 

oběti sex. trestných činů jsou jedinou skupinou obětí, kte-
rým stát odškodňuje i nemajetkovou újmu, tedy újmu na 
jejich osobnostních právech, důstojnosti, rodinném a sou-

kromém životě 

Stereotyp „pravého znásilnění“ 

„pravé znásilnění“ – útok neznámé osoby ve venkovním prostředí, 

během něhož pachatel používá násilí nebo pohrůžku násilí a oběť se 

aktivně fyzicky brání - na těle poškozené dochází k nedobrovolné se-

xuální aktivitě ze strany obviněného 

sexuální nátlak – vynucení autoerotických aktivit poškozené bez 

aktivního zapojení obviněného 

 - podle soudů je aktivní odpor poškozené podmínkou uznání přítom-

nosti násilí ze strany obviněného = překonání zřejmého fyzického  

      odporu 

Kam se obrátit? 

POLICIE: 158 (Police ČR) 

156 (Městská Policie) 

   Městská policie Nové Město ad Metují 

   Náměstí Republiky 6 

   tel: 491 473 156, 605 201 093 

   Www.mestskapolicienm.cz 



Sexualizované/Sexuální násilí  

= užití sexuality jako nástroje moci 

= narušování intimity či osobních hranic s cílem demon-

strovat svoji moc, ponížit či degradovat 

- definice WHO (Světové zdravotnické organizace): „sexuální násilí je 
jakékoli sexuální jednání zahrnující pokusy o dosažení sexuálního 
styku, nežádoucí sexuální poznámky a návrhy, činy směřující 
k obchodování či jinak namířené proti sexualitě jedince, které využí-

vají nátlak“ 

může být prováděno kýmkoli, nezávisle na vztahu mezi obětí a 

pachatelem, a v jakémkoli prostředí včetně domova a práce 

nátlak = různý stupeň použití síly, zastrašování, vydírání, vyhro-

žování - patří sem i situace, kdy osoba není schopna dát souhlas 

k sexuálnímu aktu (spánek, intoxikace, mentální deficit, jazyková 

bariéra) 

FORMY SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ 

znásilnění - „fyzicky nebo jiným způsobem vynucená penetrace (i 
nepatrná) vaginy nebo konečníku penisem, jinou částí těla nebo 

předmětem“ 

- nejčastější forma sexuálního násilí 

- je vnímáno jako druhý nejtěžší trestný čin hned po vraždě 

 

sexuální obtěžování či nežádoucí sexuální návrhy 

sexuální zneužití lidí s fyzickým či mentálním deficitem 

sexuální zneužívání dětí 

nucené sňatky či soužití, včetně sňatků dětí 

zabraňování v užití antikoncepce nebo jiné ochrany před sexuálně 

přenosnými nemocemi 

nucení k potratu 

 zásahy do sexuální integrity ženy – mrzačení ženských pohlav-

ních orgánů (genitální mutilace) nebo zjišťování panenství ženy 

nucení k prostituci, sexuální vykořisťování 

- k sexuálnímu násilí může dojít mezi ženou a mužem, mezi ženami, 

mezi muži 

- ne všechny formy jsou trestně postižitelné, některé dokonce spo-

lečností tiše tolerovány (sexuální narážky a poznámky, 

„poplácávání“, ….) 

Dopady sexuálního násilí 

- fyzické následky 

- nechtěné těhotenství a gynekologické obtíže = krvácení, infekce 

pohlavních nebo močových cest, pánevní bolesti, bolesti při 

pohlavním styku, genitální podráždění,… 

- komplikace při otěhotnění či donošení dítěte 

- chronické bolesti, migrény, poruchy příjmu potravy, vaginismus,

…. 

onemocnění sexuálně přenosnými nemocemi 

- psychické následky  

- šok, strach a úzkost (zmatek, pocit viny, vztek, ponížení, pošpině-

ní) 

- často nervozita, strach z jiných lidí, poruchy spánku, deprese 

- citová otupělost, flashbacky, i sebevražedné pokusy 

dlouhodobé : 

- přetrvávající noční můry, poruchy spánku, deprese, snížená sebe-

úcta, úzkosti, potíže v sexuálním životě, posttraumatická stre-

sová porucha 

- i sebepoškozování, odmítání vlastního těla až nenávist k němu, 

odmítání fyzického kontaktu, strach ze sexuality apod. 

- u mužů častěji bezprostředně po napadení popření a emocionální kont-

rola, vyšší úroveň deprese a hostility, méně často vyhledají odbornou 

pomoc (pokud nedošlo i k fyz.zranění) 

- u mužů také větší pravděpodobnost následných problémů v chování, 

včetně násilného, sebevražednosti a zneužívání návykových látek, může 

dojít k narušení vnímání sebe samého a své sexuální identity 

- sociální následky 

 - zhoršení vztahů s blízkými lidmi (rodina, přátelé, partneři), 

snížení pravděpodobnosti nového vztahu, manželství, změna životního 

stylu oběti po napadení, problémy znovu se začlenit do života 

 - v případě nahlášení možné odsouzení od okolí – následuje 

sociální izolace, potíže v práci, škole,… 

 - změny v chování oběti (rizikoví partneři, promiskuita, sex za 

peníze,…) 

 - zneužívání návykových látek, změna stravovacích návyků 

 - sebedestruktivní chování může zároveň zvyšovat pravděpo-

dobnost dalšího sexuálního násilí v budoucnu 

 

Sexuální násilí a trestní zákon 

- oběti sexuálního násilí jsou podle trestního zákona zvláště zranitelné 

= vyšší tresty pachatelům  

= ochrana před sekundární viktimizací (oběť se nemusí 

s pachatelem opětovně střetávat v trestním řízení, vyslýchány vyškole-

nými pracovníky – můžou si zvolit muže nebo ženu, výslech se nesmí 

opakovat a nesmí se bezdůvodně dotýkat intimních záležitostí poško-

zených) 

= oběť může mít důvěrníka – emoční a psychická podpora 

= možno ukládat předběžná opatření pachatelům 

práva během vyšetřování: 

oběť může vypovídat v prostorách tomu upravených a přizpůsobe-

ných 

oběť může vypovídat před odborníky vyškolenými nebo s jejich po-

mocí 

výpovědi oběti se provádějí před stejnými osobami, ledaže to odpo-

ruje řádnému výkonu spravedlnosti 

výpovědi před osobou stejného pohlaví jako je oběť až na výjimky 

specifická práva před soudem: 

opatření zamezení vizuálnímu kontaktu s pachatelem 

opatření pomocí komunikačních technologií, aby oběť mohla být 

vyslýchána ze soudní síně, aniž by byla přítomna 

opatření k zamezení výslechů ohledně soukromého života oběti, 

pokud nemá souvislost s trestným činem 

možnost slyšení s vyloučením veřejnosti 

formy sexuálních útoků podle trestního zákona :  

1) pohlavní sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování 

(sex.nátlak) 

2) pohlavní styk (znásilnění) 

3) soulož (znásilnění) 

4) jiný pohlavní styk srovnatelný se souloží (znásilnění) 

soulož – spojení pohlavních orgánů muže a ženy, u mužů jiný styk 

srovnatelný se souloží (+ orální, masturbace, zasouvání předmětů) 

pohlavní styk – jakýkoli dostatečně intenzivní akt sexuální pova-

hy za účelem uspokojení sexuálních potřeb pachatele na těle 

poškozené (který není souloží) 

SOUHLAS, NESCHOPNOST SOUHLASU, NESCHOPNOST (NEMOŽNOST) ODMÍTNUTÍ 

oběť sexuálního násilí je obětí s potřebami zvláštní ochrany 


