
doporučené postupy184

Prakt Gyn 2015; 19(3): 184–187

Úvod
Znásilnění a každé nedobrovolné sexuální násilí jsou 
velmi závažné negativní situace, které zásadním způ-
sobem zasáhnou do života každé oběti. Vyskytují se ve 
všech věkových skupinách a společenských vrstvách. 
Vždy dojde k narušení duševní a tělesné integrity napa-
dené osoby, a tím k ohrožení a popírání svobody dru-
hého člověka. I přes toto obecně negativní vnímání 
tohoto činu by se měl postup zdravotníků, případně 
i pedagogů řídit platnou legislativou. 

Legislativní rámec
Z právního hlediska můžou být tyto činy posuzovány 
podle v současné době platného Trestního záko-
níku, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 
40/2009 Sb [1]. Nový trestní zákoník nabyl účinnosti 
dnem 1. ledna 2010 a současně byl zrušen dřívější čes-
koslovenský trestní zákon. Trestní zákoník je základním 
předpisem trestního práva hmotného. Stanoví, které 
chování je trestné, a jak za něj bude pachatel potrestán. 

V případě znásilnění a sexuálního násilí podle 
článku Hlava III., tj. jde o trestné činy proti lidské dů-
stojnosti v sexuální oblasti, případně v některých pří-

padech lze tyto trestné činy posuzovat také podle od-
stavce Hlava I., a to trestné činy proti životu a zdraví, 
pokud tím jinému úmyslně ublíží na zdraví, případně 
Hlava IV. – trestné činy proti rodině a dětem.

Trestné činy proti lidské důstojnosti 
v sexuální oblasti (Hlava III)
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 
se blíže specifikují jako porušení zákona, posuzovaného 
jako znásilnění podle § 185 trestního zákona, sexuální 
nátlak podle § 186, pohlavní zneužívání podle § 187, 
soulož mezi příbuznými podle § 188, kuplířství podle 
§ 189, prostituce ohrožující mravní vývoj dětí podle 
§ 190, šíření pornografie podle § 191, výroba a jiné 
nakládání s dětskou pornografií podle § 192, zneužití 
dítěte k výrobě pornografie podle § 193.

Trestné činy proti rodině a dětem (Hlava IV)
U trestných činů proti rodině a dětem je to hlavně podle 
§ 202 svádění k pohlavnímu styku.

Vždy je nutno pamatovat, že podle § 203 platí bez-
trestnost dítěte. Dítě, které žádá nebo přijme za po-
hlavní styk, své pohlavní sebeukájení, obnažování nebo 
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jiné srovnatelné chování, úplatu nebo jinou výhodu či 
prospěch, není pro takový čin trestné, a to ani podle 
ustanovení o návodci nebo pomocníkovi. 

Zákon o obětech trestných činů
Dne 25. února 2013 byl ve Sbírce zákonů publikován také 
zákon číslo 45/2013 Sb o obětech trestných činů [2]. 
Tento zákon podstatným způsobem mění i trestní řád 
a částečně i některé další zákony. Účinnost tohoto zákona 
ve všech podstatných částech nastává 1. srpna 2013. 

Zákon především vymezuje obsah pojmu oběť trest-
ného činu. Za oběť se ve smyslu tohoto zákona pova-
žuje každá fyzická osoba (tedy nikoliv právnická osoba), 
které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na 
zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem oboha-
til. Zároveň zákon vymezuje zvláštní skupinu tzv. zvlášť 
zranitelných obětí, což jsou děti, osoby postižené (fy-
zicky, mentálně či psychicky), všechny oběti trestného 
činu obchodování s lidmi a dále oběti trestných činů 
proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných 
činů spojených s násilím či pohrůžkou násilí. Zákon de-
klaruje také povinnost všech orgánů činných v trestním 
řízení postupovat při jednání s oběťmi citlivě a šetrně 
a povinnost informovat oběti podrobně o jejich prá-
vech, včetně práva na to, aby kontaktní údaje oběti 
nebyly vedeny v trestním spise, ale aby byly evidovány 
odděleně tak, aby k nim kromě orgánů činných v trest-
ním řízení neměl přístup nikdo jiný.

Podrobně se této problematice věnuje publikace 
Kovář P. a kolektiv v publikaci Sexuální agrese [3].

Znásilnění a sexuální násilí – údaje 
o současné situaci
V České republice (ČR) je oficiálně registrováno jedno 
až dvě znásilnění denně. Předpokládá se, že znásilnění 
je oznamováno pouze asi v 8 % případů (znásilnění, 
ke kterému došlo v rámci rodinných a partnerských 
vztahů, je nahlašováno pouze ve 3 % případů). Se sexu-
álním násilím se v průběhu svého života setká až 25 % 
žen a 6–10 % mužů. 

Oficiální statistiky postihují pouze zlomek skuteč-
ného výskytu jevů sexuálního násilí. Tyto statistiky je 
navíc velice obtížně získat. Podle reprezentativních vý-
zkumů sexuálního chování ČR v r. 1998 uvedlo 7,1 % 
mužů a 10,4 % žen, že bylo ve věku do 15 let sexuálně 
zneužito dospělou osobou. K plné 1/3 případů došlo in-
trafamiliárně, jenom ve 12 % případů se jednalo o cizí 
osobu. Většina zneužití probíhá nepenetrativní formou. 
Podle zprávy Dětského fondu OSN o násilí páchaném 
na dětech se obětí podobného činu před svými dvacá-
tými narozeninami stalo okolo 120 milionů dívek. Každá 
třetí žena ve věku mezi 15 a 19 lety, která žila s přítelem 
či manželem, zažila z jejich strany fyzické, sexuální nebo 
psychické násilí. Téměř polovina dotázaných žen v této 
věkové hranici přitom podle studie věří, že násilník 
má za určitých okolností právo manželku či partnerku 
uhodit či zbít. Počet znásilnění v ČR je zhruba desetkrát 

vyšší, než udávají policejní statistiky. Převládají zažité 
představy o tom, že znásilnění probíhá formou přepa-
dení, i když vůbec nejčastější je znásilnění stálým partne-
rem. Sexuální zneužití bývá často ve známém a relativně 
bezpečném prostředí. Probíhá pozvolna, opakovaně 
a soustavně. Oběť se nebrání, protože to většinou neumí. 
Přes všechny rozdíly jsou dopady nápadně podobné. Ne 
vždy je sexuální zneužívání dětí blízkými rodinnými pří-
slušníky spojené přímo s fyzickým násilím. Zneužívání 
dítěte v rodině bývá velmi obtížně prokazatelné. Rizi-
kové faktory vzniku sexuálního zneužívaní v rodině vět-
šinou bývají: dysfunkčnost rodiny, soužití matky a dítěte 
s nevlastním otcem, uzavřenost rodiny postrádající soci-
ální síť a špatné partnerské vztahy.

Doporučený postup při podezření na 
sexuální násilí
Lékaři, zdravotníci, ale také pedagogové se často ocitají 
v situaci, v níž musířešit otázku, jak na podobné případy 
reagovat a jak postupovat. Zde se setkávají dva mnohdy 
protichůdné aspekty: etika versus právní normy. 

Na jedné straně stojí povinnost zdravotnického pra-
covníka (nejenom lékaře) zachovávat mlčenlivost 
o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu 
svého povolání. Ta je chápána jako povinnost právní 
i etická (Listina základních práv a svobod – čl. 7 a 10 – 
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, dále Zákon 
č. 372/2011 Sb o zdravotních službách (povinnost ml-
čenlivosti §51) [5], Zákon č. 101/2000 Sb o ochraně 
osobních údajů [1] a Trestní zákoník č. 40/2009 Sb [6]. 

Na druhé straně stojí § 367 nepřekažení trestného 
činu a § 368 neoznámení trestného činu bez od-
kladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu 
jak ukládá Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Trestný čin 
podle § 368 – neoznámení trestného činu se vztahuje 
na trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví 
(§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení 
(§ 149), zbavení osobní svobody (§ 170), zneužití dítěte 
k výrobě pornografie (§ 193), a týrání svěřené osoby 
(§ 198). To znamená, že ani znásilnění, ani pohlavní 
zneužívání zde uvedeno není, proto se na tyto činy 
oznamovací povinnost nevztahuje a právní předpis 
vyšší právní síly zavazuje k mlčenlivosti. 

Zcela jiná situace je, když se jedná o nepřekažení trest-
ného činu. Podle § 367 je ten, kdo se hodnověrným způ-
sobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 
vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví 
(§ 145), mučení a nelidského a krutého zacházení (§ 149), 
… zbavení osobní svobody (§ 170), znásilnění (§ 185), po-
hlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě por-
nografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198) a takový 
trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo 
policejnímu orgánu, bude potrestán odnětím svobody až 
na 3 roky.

Doporučený postup zdravotníků upravuje také Me-
todický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro postup 
lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohro-
ženým domácím násilím [7], součástí kterého je také 
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tiskopis Dokumentace případů domácího násilí, která 
je přílohou lékařské zprávy a umožňuje graficky za-
kreslit zranění na jednotlivých částech těla oběti při 
prvním kontaktu s pacientem. Mezi známky pode-
zření na ohroženou osobu patří zejména: vícečetná 
poranění, zvláště hlavy, obličeje a krku, jakékoli pora-
nění ženy během těhotenství, zvláště zranění břicha 
a prsou. Dále zde patří četná obranná poranění, delší 
časový úsek mezi vznikem poranění a vyhledáním zdra-
votní péče, neuspokojivá vysvětlení vzniku poranění 
a opakovaná poranění v anamnéze apod. S ohroženou 
osobou není vhodné hovořit v přítomnosti jiných osob, 
zejména partnerů či příbuzných ohrožené osoby. Vy-
šetřující lékař by měl cíleně zaměřit dotazy zejména na 
zjištění okolností vzniku poranění nebo obtíží včetně 
přesných časových údajů a potvrdit nebo vyloučit zná-
silnění. Osobě ohrožené by měly být předány kontakty 
na příslušné organizace dle přílohy a vždy je doporu-
čeno kontrolní vyšetření zdravotního stavu. Záznam do 
zdravotnické dokumentace je velmi důležitý a slouží 
jako důkaz při projednávání případu u orgánů čin-
ných v trestním řízení. Dle § 114, Zákona o  trestním 
řízení soudním (trestní řád) je prohlídce těla povinen se 
podrobit každý, je-li nezbytně nutné zjistit, zda jsou na 
jeho těle stopy nebo následky trestného činu. Zprávu 
lze bez obav poskytnout policii ČR, neboť souhlas je 
dán oznámením trestného činu. Posouzení intaktnosti 
hymenu by se mělo řídit dle Věstníku MZ z října 1997 [8].

Závěr
Sexuální traumata zasahují do psychiky hlouběji, než 
si kdokoli dokáže představit. Statistiky o znásilnění za-
znamenávají pouze zlomek reality. Ohlášení sexuálního 
zneužití sice může vést k potrestání viníka, ale pro zne-
užitou ženu chybí pomoc, kterou potřebuje. Oběti zná-
silnění tak často žijí s psychickými následky celý život, 
i když se jim je daří vědomě potlačit. Oběti znásilnění 
i zneužití tak zpravidla žijí navenek docela normálním ži-
votem. Často je však pronásledují noční můry, problémy 
ve vztahu, deprese, snížené sebevědomí a sebeúcta. 
Dlouhodobé dopady vedou často k narušení partner-
ských vztahů, a to buď ve formě averze k sexu a sexuální 
askezi, nebo paradoxně k „přebití traumatu“, což vede 
k předčasné sexualizaci, tendenci k promiskuit nímu cho-
vání, k náhodným pohlavním stykům, ke komerčnímu 
sexu a vůbec k patologii v sexuálním chování. Ženy vní-
mají znásilnění jako existenciální ohrožení života. 

Zákon číslo 45/2013 Sb. o obětech trestných činů de-
klaruje právo oběti na peněžitou pomoc od státu. 
Jde v podstatě o náhradu škody, kterou si následně 
stát bude vymáhat na pachateli trestného činu. Tato 
peněžitá pomoc se však týká jen trestných činů, jimiž 
bylo oběti ublíženo na zdraví nebo byla způsobena 
smrt a dále obětí trestných činů proti lidské důstoj-
nosti v sexuální oblasti a dítěte, které bylo obětí trest-
ného činu týrání svěřené osoby. Výše peněžité pomoci 
se pohybuje v závislosti na typu obětí a jejich potřeb 
od 10 000 Kč do 200 000Kč, psychické důsledky však 

nelze žádnou finanční pomocí vzít zpět. Oběti trestné 
činnosti bude stát podporovat i prostřednictvím ne-
státních subjektů. Těmto nestátním subjektům, které 
musejí být po splnění zákonných podmínek akredi-
továny u ministerstva spravedlnosti, bude stát po-
skytovat dotace na jejich činnost. Tyto subjekty by za 
to měly bezplatně poskytovat nejen právní poraden-
ství obětem, ale i další pomoc, např. psychologickou 
a sociální. 

Každý, kdo se setká s obětí znásilnění, nebo pohlav-
ního zneužívání by měl mít citlivý, empatický a neza-
ujatý přístup a poskytnout kontakt na odborné psycho-
logické organizace a nestátní subjekty, které se věnují 
této problematice, např. (Persefona,  tel.  +420 737 834 
345, ProFem, tel. +420 608 222 277 nebo BKB, tel. + 116 
006), případně krizová centra a fondy ohrožených dětí 
v daném kraji.

Zpracováno v rámci projektu „Z labyrintu násilí“ ve spolu-
práci s organizací Persefona z.s. Více informací naleznete 
na www.persefona.cz

Z labyrintu násilí
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha 
z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován 
z Norských fondů. 
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