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I. Obchodování s lidmi  

 
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. 
 
I. 1. Obecně 
 

„Obchodování s lidmi představuje obzvláště závažný trestný čin, který Listina 
základních práv EU zakazuje jako hrubé porušení základních práv“1 

 
Závěrečná zpráva Výboru GRETA z prvního kola hodnocení České republiky 
v naplňování Úmluvy RE o opatřeních proti obchodování s lidmi 
 
Realizaci této Úmluvy smluvními stranami monitoruje Skupina expertů na boj proti 
obchodování s lidmi (dále jen "GRETA"). Postup pro hodnocení smluvních stran je 
stanoven článkem 38 Úmluvy. V souladu s tímto článkem GRETA připravila                    
a schválila dotazník pro první kolo hodnocení realizace Úmluvy v České republice, 
který byl poté zaslán příslušným českým orgánům k vyplnění. Na přípravě odpovědí 
na otázky dotazníku se podílelo i Nejvyšší státní zastupitelství prostřednictvím 
národní korespondentky pro boj proti obchodování s lidmi. Poté následovala 
hodnotící návštěva zástupců GRETA v ČR ve složení pan Ryszard  Piotrowicz 
(prezident GRETA), paní Helga Gayer (členka GRETA) a paní Petya Nestorova 
(výkonná tajemnice Úmluvy). Jednání se zástupci GRETA k hodnocení 
implementace Úmluvy v ČR v březnu 2019 se zúčastnily národní korespondentka 
Jana Zezulová a členky týmu JUDr. Dana Přibylová (KSZ České Budějovice) 
a JUDr. Ingrid Záhorová-Nedbálková (NSZ). V neposlední řadě byly ze strany 
národních korespondentek zpracovány připomínky k prvnímu návrhu této hodnotící 
zprávy. 
 
Z obsahu hodnotící zprávy2 lze uvést následující 

 Pozitivně je hodnoceno, že Česká republika učinila řadu důležitých kroků 
v boji proti obchodování s lidmi, je však třeba řešit řadu výzev prostřednictvím 
legislativních, politických či praktických opatření, aby byly splněny požadavky 
přístupu založeného na lidských právech. 

 GRETA vyzývá české orgány, aby zlepšily identifikaci obětí obchodování 
s lidmi a zajistily, aby identifikace a poskytování pomoci obětem nebyly 
spojeny se zahájením trestního řízení. Orgány by měly zejména posílit 
proaktivní identifikaci obětí obchodování s lidmi za účelem pracovního 
vykořisťování, jakož i identifikaci obětí obchodování s lidmi mezi žadateli 
o azyl a osobami umístěnými do administrativní vazby. 

 Orgány musí dále zajistit, aby oběti obchodování s lidmi měly účinný přístup 
k odškodnění bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo status bydliště. 

 GRETA vyzývá české orgány, aby přijaly opatření k zajištění dodržování 
ustanovení o netrestání obětí obchodování s lidmi za jejich zapojení 
do nezákonných činností v tom rozsahu, ve kterém k němu byly donuceny 

                                                           
1  Viz čl. 83 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a čl. 5 odst. 3 Listiny základních práv EU.   
2 GRETA: Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action    
against Trafficking in Human Beings by the Czech Republic. 
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/16809c3a2a  
 

https://extranet.nsz-brn.justice.cz/index.php/judr-jana-zezulova-phd/4556-zaverecna-zprava-vyboru-greta-z-prvniho-hodnoceni-ceske-republiky-v-naplnovani-umluvy-o-opatrenich-proti-obchodovani-s-lidmi
https://extranet.nsz-brn.justice.cz/index.php/judr-jana-zezulova-phd/4556-zaverecna-zprava-vyboru-greta-z-prvniho-hodnoceni-ceske-republiky-v-naplnovani-umluvy-o-opatrenich-proti-obchodovani-s-lidmi
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/16809c3a2a
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v souladu s článkem 26 Úmluvy. Mezi tato opatření by mělo patřit přijetí 
zvláštního právního ustanovení nebo vypracování pokynů pro úředníky 
donucovacích orgánů a státní zástupce ohledně oblasti působnosti ustanovení 
o netrestání, a to i s ohledem na trestné činy. 

 V oblasti prevence musí být úsilí o zvýšení povědomí o obchodování s lidmi 
spojeno s cílenými sociálními a ekonomickými opatřeními pro osoby                    
nebo skupiny ohrožené obchodováním s lidmi, zejména pro romskou komunitu 
a migrující pracovníky, jakož i opatření, která odradí od poptávky po službách 
obchodu s lidmi. 

 Další oblastí, kde je zapotřebí dalších opatření, je posílení účinnosti 
vyšetřování a stíhání s cílem zajistit přiměřené a odrazující 
odsouzení za trestné činy obchodování s lidmi u všech druhů vykořisťování. 
Za obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování bylo odsouzeno 
jen málo osob a GRETA upozorňuje na potřebu zvýšit počet případů stíhaných 
v této oblasti. 

 
Situace v oblasti obchodování s lidmi a vliv pandemie COVID-19 
 
Českou republiku lze i nadále považovat především za zemi cílovou a transitní,              
stále však také za zemi zdrojovou. 
 
Ve vztahu ke zjištěným formám obchodování se v prostředí České republiky nadále 
jedná o obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a pracovního 
vykořisťování. Pozornost je věnována případům, kdy dochází k propojení těchto 
forem, včetně nucených sňatků, resp. „sňatků s výhodou“, které představují 
nebezpečný trend vykořisťování obětí. Sňatky jsou organizovány zejména na území 
Velké Británie a Irska, kdy potenciální manželé pocházejí nejčastěji z Bangladéše, 
Afganistánu a Pákistánu (viz též vylákání žen do ciziny pod záminkou uzavření 
sňatku a problematika pobytu a pohybu osob třetích zemí ve státech EU).3 Pozornost 
je věnována i nucení obětí obchodování s lidmi k trestné činnosti a žebrání. 
 
Jednání a chování pachatelů působí sofistikovanějším dojmem, což potvrzovalo                  
i využívání převážně lsti, zneužití závislosti nebo omylu, avšak u určitých sociálních 
skupin byly též zaznamenány násilné projevy jako prostředek k dosažení požadavku 
pachatelů nebo poslušnosti obětí. 
 
Pachatelé cílí zejména na osoby ze sociálně a vzdělanostně slabšího prostředí ČR. 
Osoby jsou pachateli často vylákány do zahraničí (zejména do Velké Británie),                 
kde muži jsou nuceni vykonávat fyzicky náročnou práci. Pachatelé odebírají 
poškozeným při výplatě všechnu nebo drtivou část vydělané mzdy, mnohdy 
prostřednictvím platebních karet, které pachatelé poškozeným spolu s účty zařídili              
v tamních bankovních ústavech. V některých případech navíc poškozené zadluží 
úvěry na pořízené účty. Ženy jsou nuceny k prostituci, nebo jsou nuceny k uzavření 
sňatku s občany ze zemí mimo EU.  Vzhledem k tomu, že mezi komunity, z nichž 
byla směřována „poptávka“ po ženách z ČR, patřili zejména státní příslušníci 
Bangladéše, Pákistánu a Afghánistánu a Nigérie, souvisí tento trend v obchodování  
s lidmi úzce i s problematikou pohybu a pobytu osob ze třetích zemí, které jsou                    

                                                           
3 Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2018. MV ČR, Odbor prevence 
kriminality, Praha 2019, s. 4. 
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v současné době rizikové i z hlediska terorismu, ve státech EU. K organizování 
tohoto jednání docházelo zejména na území Velké Británie, podíleli se na něm 
rovněž státní příslušníci ČR, kteří se ve Velké Británii dlouhodobě zdržují. V této 
oblasti nelegálních aktivit a trestné činnosti se angažovala především romská 
komunita z ČR a SR.4 
 
Pozornost je věnována i problematice včasné identifikace obětí obchodování s lidmi 
(domácích i zahraničních obětí), protože jenom tehdy, pokud je oběť identifikována, 
může profitovat ze statusu, který jí náleží, a plně prosazovat svá práva. Identifikace 
dětských obětí a pomoc jim v přístupu k jejich právům bez ohledu na jejich zemi 
původu je nezbytná. 
 
Dbát je třeba na dodržení požadavku, aby orgány činné v trestním řízení provedly 
účinné vyšetřování a dostály tak své pozitivní povinnosti ochrany základních práv 
obětí obchodování s lidmi. I nadále je třeba věnovat pozornost interpretaci pojmů 
otroctví, nucená práce a jiné formy vykořisťování a sledovat judikaturu Evropského 
soudu pro lidská práva k článku 4 (zákaz otroctví, nevolnictví a nucené práce) 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
 
Pandemie COVID-19 způsobila celosvětovou zdravotní krizi – mimořádnou událost 
v oblasti veřejného zdraví – odlišnou od jakékoliv jiné za více než století.                          
Tato bezprecedentní situace ve světě, způsobená bojem proti pandemii, představuje 
pro orgány veřejné žaloby stejně bezprecedentní výzvy, klade náročné úkoly                       
a požadavky na práci státních zástupců a jejich odpovědnost. Dodržování základních 
lidských práv a principu právního státu je nezbytným předpokladem výkonu 
obvyklých či běžných funkcí státních zástupců, stejně tak i nových funkcí 
vykonávaných v reakci na pandemii, a to nejen během pandemie, ale i po jejím 
skončení a odstraňování jejích následků.5 
 
Rok 2020 je zcela jedinečný s ohledem na výskyt pandemie COVID-19. Konkrétní                  
či specifické vlivy COVID-19 na trestnou činnost, a to i na obchodování s lidmi,                  
lze prozatím pouze odhadovat. Zatím nedisponuji žádným poznatkem o možném 
vlivu COVID-19 na metody jednání pachatelů trestného činu obchodování s lidmi. 
Nelze vyloučit, že tomu bude až v důsledku druhé intenzivnější a dlouhodobější vlny 
COVID-19, ale tyto případy vyjdou najevo až v budoucnu. 
 
I za mimořádné situace, jakou je pandemie COVID-19, je nezbytné analyzovat výskyt 
nových trendů v kriminalitě spáchaných za tohoto stavu, zaměřit pozornost na účinný 
postih pachatelů trestného činu obchodování s lidmi, jakož i na poskytnutí ochrany 
obětem obchodování s lidmi. 
 

Vliv COVID-19 na zranitelnost obětí dosud nebyl nezaznamenán, zůstává                       
však předmětem pozornosti. Lze však předpokládat problémy při identifikaci obětí             
ve smíšených migračních tocích. Přetrvává trend, kdy se pachatelé zaměřují                    
na osoby s nějakou přidanou zranitelností (sociální a ekonomické postavení, 

                                                           
4 MINISTERSTVO VNITRA: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České 
republiky, 2019. 
5 CCPE Opinion No. 15 (2020): The role of prosecutors in emergency situations, in particular when 
facing a pandemic. Strasbourg, 19 November 2020.  
https://rm.coe.int/opinion-no-15-ccpe-en/1680a05a1b 

https://rm.coe.int/opinion-no-15-ccpe-en/1680a05a1b
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zneužívání alkoholu, drog, psychický problém). Obchodníci s lidmi se zaměřují                    
i na osoby s vývojovým a tělesným postižením. 
 

Za rok 2020 jsem nezaznamenala případ, že by některá z obětí obchodování s lidmi 
byla před její identifikací postižena za případné pachatelem vynucené protiprávní 
jednání. V odhalených případech prostituce je podle informací státních zástupců – 
specialistů vždy zjišťováno, zda z takového jednání někdo další nekořistil                        
nebo zda se nejednalo o prostituci vynucenou. V případech, kdy jsou při silničních 
kontrolách identifikovány osoby tzv. migrantů, jsou policejními orgány rovněž 
vyslýchány k okolnostem předcházejícím jejich příjezdu na území ČR z ciziny. 
 

Obecně konstatuji, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a krizových                        
či mimořádných opatření z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií          
COVID–19 mohly být některé úkony odloženy na pozdější dobu a některá hlavní 
líčení mohla být případně odročována. Nicméně není mi dosud znám žádný případ 
obchodování s lidmi, kdy by tato mimořádná situace nějakým zásadním způsobem 
ovlivnila vyšetřování a rozhodnutí v těchto věcech. Možný vliv COVID-19 na trestní 
řízení ve věcech obchodování s lidmi je i nadále předmětem mé pozornosti. Nelze 
vyloučit případy obchodování s lidmi se zahraničním prvkem (např. otázka zajištění 
osobní účasti svědků – obětí – cizinců na hlavním líčení, možnost provedení 
videokonference, kontaktování cizinců aj.). Odpověď na otázku, jakým způsobem                    
se COVID-19 promítl do vyšetřování a rozhodování o případech obchodování s lidmi, 
nelze v tuto chvíli jednoznačně zodpovědět a po pouhém roce není ani možné dělat 
dalekosáhlé závěry. Navíc vyšetřování a rozhodování ve věcech obchodování s lidmi 
jsou déletrvajícím procesem, případy se mohou nacházet ve stavu rozpracování 
(operativní poznatky, že se může jednat o obchodování s lidmi). Dbát je třeba                   
na dodržení požadavku účinného vyšetřování a ochrany základních práv obětí 
domácího násilí. 
 
Pouze dlouhodobé sledování a hodnocení zjistí, zda COVID-19 a omezující opatření 
přijatá v souvislosti s pandemií měla dopad na výskyt případů obchodování s lidmi 
v České republice. 
 

 
Z pozice národní korespondentky pro oblast boje proti obchodování s lidmi sleduji 
informace evropských institucí a organizací týkající se vlivu COVID-19                               
na obchodování s lidmi a s materiály pracuji. Informace a materiály publikuji                      
na Extranetu státního zastupitelství. Publikováno na Extranetu státního zastupitelství 
bylo např. sdělení GRETA – „Ve stavu nouze musí být dodržována práva                            
a bezpečnost obětí obchodování s lidmi“.6 

 
 
  

                                                           
6 GRETA: In time of emergency the rights and safety of trafficking victims must be respected                    

and protected. https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a 
 

https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a
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Do zprávy zahrnuji následující materiály. 
 

EVROPSKÁ KOMISE 
 
Třetí zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi 
(2020) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, 
boji proti němu a o ochraně obětí7 (dále jen „zpráva“)   
 

„Obchodování s lidmi se nesnížilo, ale spíše se rozvinulo uvnitř Evropské unie,                  
a objevila se nová rizika. Beztrestnost pachatelů v EU přetrvává.“ 

 
„Zranitelné migrující ženy a uprchlice, jakož i nezletilé osoby bez doprovodu čelí 

přetrvávajícímu riziku, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi.“ 
 
Zpráva uvádí, že obchodování s lidmi je vysoce výnosný zločin, který přináší 
zločincům obrovský zisk, a zároveň vznikají společnosti ohromné náklady. 
Odhadovaný celosvětový roční zisk z obchodování s lidmi činí 29,4 miliardy EUR8 
(konzervativní odhad). Celkové náklady na obchodování s lidmi v EU za jediný rok        
se odhadují na 2,7 miliardy EUR.  
 
Během pandemie COVID-19 se zločinci chopili příležitostí, aby vytvořili značné 
zisky a vystupňovali trestnou činnost. Změnili své pracovní metody a stále častěji 
inzerují oběti na internetu nebo je využívají v soukromých zařízeních. Ačkoli plný 
dopad pandemie ještě není měřitelný, je zřejmé, že krize vyvolala mimořádné výzvy,                 
které neúměrně postihují ty nejzranitelnější a zvyšují zranitelnost lidí vůči 
obchodování s lidmi, včetně žen a dětí. Organizace občanské společnosti, 
mezinárodní organizace a agentury EU vyjádřily obavy ze zpoždění při identifikaci 
obětí, což jim brání v přístupu ke spravedlnosti, pomoci a podpoře.9 
 
Europol varuje, že obchodování s lidmi se bezprostředně po hospodářském poklesu 
pravděpodobně zvýší, neboť následně vznikla nezaměstnanost a lze očekávat nárůst 
poptávky po obchodování s lidmi za účelem práce a sexuálního vykořisťování. Mimo 
tradiční oblasti vykořisťování (prostituce, žebrání a krádeže, textilní a zemědělská 

                                                           
7 EVROPSKÁ KOMISE: Třetí zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi 
(2020) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu 
a o ochraně obětí, Brusel 20. 10. 2020, COM(2020) 661 final. 
8 Europol (2015) The THB financial business model (Finanční obchodní model obchodování s lidmi), 
Haag. https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-financial-
business-model   
9 How Covid-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant smuggling 
and cross-border trafficking in persons to Europe and North America. (Jaké budou mít omezení                   
a hospodářské důsledky pandemie COVID-19 pravděpodobné dopady na převaděčství migrantů                 
a přeshraniční obchodování s lidmi do Evropy a Severní Ameriky). Research brief (Souhrnná zpráva  
o výzkumu), Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).  
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/how-covid-19-restrictions-and-the-economic-
consequences-are-likely-to-impact-migrant-smuggling-and-cross-border-trafficking-in-persons-to-
europe-and-north-america.html; prohlášení zvláštního zástupce OBSE pro boj proti obchodování                    
s lidmi o potřebě posílit úsilí o boj proti obchodování s lidmi v době krize; COVID-19 pandemic and its 
impact for victims and survivors of trafficking in persons. (Pandemie COVID-19 a její dopad na oběti 
obchodování s lidmi a osoby, které jej přežily), UNODC. 
https://icat.network/sites/default/files/28%20April_COVID%20ICAT%20webstory%20and%20list%20of
%20resources%20%283%29.pdf; organizace občanské společnosti vyjádřily obavy ve svých 
příspěvcích ke třetí zprávě o pokroku.   

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-financial-business-model
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-financial-business-model
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/how-covid-19-restrictions-and-the-economic-consequences-are-likely-to-impact-migrant-smuggling-and-cross-border-trafficking-in-persons-to-europe-and-north-america.html
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/how-covid-19-restrictions-and-the-economic-consequences-are-likely-to-impact-migrant-smuggling-and-cross-border-trafficking-in-persons-to-europe-and-north-america.html
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/how-covid-19-restrictions-and-the-economic-consequences-are-likely-to-impact-migrant-smuggling-and-cross-border-trafficking-in-persons-to-europe-and-north-america.html
https://icat.network/sites/default/files/28%20April_COVID%20ICAT%20webstory%20and%20list%20of%20resources%20%283%29.pdf
https://icat.network/sites/default/files/28%20April_COVID%20ICAT%20webstory%20and%20list%20of%20resources%20%283%29.pdf
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odvětví) jsou obchodováním s lidmi stále více postižena odvětví, jako je stavebnictví, 
cestovní ruch, stravování, ošetřovatelství a domácí služby.10 
 
Organizované zločinecké skupiny jsou zapojeny do obchodování s lidmi za účelem 
sexuálního nebo pracovního vykořisťování, vykořisťování za účelem žebrání 
a vykořisťování za účelem trestné činnosti. Sítě obchodníků s lidmi jsou často 
zapojeny do jiných forem trestné činnosti (nebo jsou s nimi spojeny), jako jsou 
převaděčství migrantů, obchod s drogami, pašování zboží, vydírání, praní peněz, 
podvody s doklady, podvody s platebními kartami a majetkové trestné činy                   
(např. krádeže). 
 
Prvními pěti zeměmi EU, pokud jde o občanství obětí obchodování s lidmi, byly podle 
absolutních čísel Rumunsko, Maďarsko, Francie, Nizozemsko a Bulharsko. Prvními 
pěti zeměmi mimo EU, pokud jde o občanství oběti obchodování s lidmi v Evropské 
unii, byly Nigérie, Čína, Ukrajina, Maroko a Indie. 
 
Sexuální vykořisťování zůstává i nadále nejčastějším účelem obchodování s lidmi                
v Evropské unii. V několika členských státech byl hlášen nárůst obchodování                    
za účelem pracovního vykořisťování. Téměř tři čtvrtiny všech obětí v EU byly 
ženského pohlaví (ženy a dívky), jež byly obchodovány převážně za účelem 
sexuálního vykořisťování. Od roku 2008, kdy EU začala shromažďovat údaje                  
o obchodování s lidmi, tvoří ženy a dívky trvale většinu obětí obchodování s lidmi. 
Děti i nadále představují v EU značný počet obětí. Většinu dětských obětí tvořily 
dívky, jež byly občankami EU, obchodované za účelem sexuálního vykořisťování. 
 
Sítě obchodníků s lidmi vykazují stále vyšší úrovně profesionality a odborných 
znalostí. Organizované zločinecké skupiny zapojené do obchodování s lidmi mají 
dobře strukturované zločinecké sítě a působí na mezinárodní úrovni, v některých 
případech společně se skupinami přeshraničních zprostředkovatelů                                     
a specializovanými skupinami. Zvýšené zneužívání informačních technologií zločinci 
představuje pro orgány potírající obchodování s lidmi obavu i výzvu. 
 
Sexuální vykořisťování zůstává od roku 2008 nejrozšířenější formou obchodování                 
s lidmi v Evropské unii. Celých 60 % obětí je obchodováno za účelem sexuálního 
vykořisťování, přičemž více než polovina z nich jsou občané EU. Více než 90 % obětí 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování jsou ženy, což zdůrazňuje 
genderový aspekt tohoto trestného činu. Mezi vysoce riziková prostředí patří 
prostituce, eskortní agentury a služby, masáže, bary a noční kluby. Hlášen je nárůst 
obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování prostřednictvím internetu                
a nových technologických prostředků, které se používají k náboru a prodeji obětí, 
hlavně žen a dívek, jakož i k navazování kontaktu s dětmi (tzv. grooming). 
 
Několik členských států a organizací občanské společnosti hlásí nárůst obchodování 
s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Celkem 15 % všech obětí bylo 
obchodováno za účelem této formy vykořisťování. Zprávy ukazují, že oběti byly 
vykořisťovány v zemědělství (včetně sezónních prací), soukromých agenturách 
práce, stavebnictví, pohostinství, v odvětví úklidu, domácích pracích, pečovatelských 

                                                           
10 Europol, Beyond the pandemic – How Covid-19 will shape the serious and organized crime 
landscape in the EU. (Po pandemii – Jak bude COVID-19 utvářet podobu závažné a organizované 
trestné činnosti v EU). 30. dubna 2020.   
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službách, pečovatelských domech, ve večerkách, v hospodách, mycích linkách, 
podnicích vykonávajících sběr a recyklaci odpadů, lesnictví, v odvětví textilu a oděvů, 
ve výrobě, zpracování a balení potravin. 
 
Pracovní vykořisťování postihuje převážně muže (68 %), ačkoli v některých 
odvětvích postihuje převážně ženy, a to zejména v domácích pracích, 
pečovatelských činnostech či úklidových službách. Členské státy také oznámily,                
že se oběťmi obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování stále častěji 
stávají děti. 
 
Oběti obchodování s lidmi za účelem jiných forem vykořisťování tvořily 18 % obětí. 
Zahrnovalo to hlavně případy obchodování s lidmi za účelem nuceného žebrání, 
nucené trestné činnosti a rovněž obchodování s lidmi za účelem prodeje malých dětí, 
odebírání orgánů a nezákonných adopcí, obchodování s občany EU, kteří jsou 
finančně zneužíváni pomocí podvodů, a obchodování s lidmi prostřednictvím 
náhradního mateřství. 
 
Obchodování s lidmi za účelem nucené trestné činnosti a nuceného žebrání 
se údajně v některých členských státech, zejména v Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, 
Nizozemsku a Polsku, zvyšuje a často se týká dětí. Obchodování s lidmi za účelem 
nucené trestné činnosti je spojeno s méně závažnou trestnou činností, 
organizovanou majetkovou trestnou činností, jako jsou kapesní krádeže                         
nebo krádeže v obchodech, a s krádežemi obecně. Je spojené také se složitějšími 
formami trestné činnosti, včetně krádeží s přitěžujícími okolnostmi a podvodů nebo 
prodeje drog a obchodování s nimi. Obě formy vykořisťování se vyznačují vysokou 
mírou pohybu mezi jednotlivými zeměmi. 
 
Oběti obchodované za účelem nucených a vykořisťujících fiktivních sňatků 
jsou někdy hlášeny jako oběti jiných forem obchodování s lidmi, včetně sexuálního 
vykořisťování a/nebo pracovního vykořisťování. Vůči obchodování za těmito účely 
jsou obzvláště zranitelné ženy a děti. Byl zjištěn výskyt obětí z marginalizovaných 
romských komunit a spojení s migrací z důvodu zranitelnosti migrujících žen a dívek.  
 
Děti představují téměř čtvrtinu všech obětí v EU. Velkou většinu dětských obětí v EU 
tvořily dívky (78 %). Téměř 75 % všech dětských obětí v EU byli občané EU. Dívky 
představovaly téměř tři čtvrtiny (69 %) dětských obětí ze zemí mimo EU. Více než               
60 % dětských obětí v EU bylo obchodováno za účelem sexuálního vykořisťování.  
 
Migrující děti, a zejména migrující děti bez doprovodu, jsou i nadále vystaveny 
vyššímu riziku obchodování s lidmi a vykořisťování podél migračních tras do EU                  
i uvnitř EU. Obchodníci s lidmi často využívají přijímací střediska k určení 
potenciálních obětí a zajištění jejich dopravení do míst vykořisťování.11 
 
Metody používané obchodníky s lidmi se změnily v důsledku rozsáhlého využívání 
internetu a sociálních médií a zavádění nových technologií do mnoha fází řetězce 
obchodování s lidmi. Informační a komunikační technologie se používají za účelem 
náboru, organizace dopravy a ubytování obětí, reklamy služeb obětí, komunikace 
mezi pachateli, kontroly obětí a převodu výnosů z trestné činnosti. 
                                                           
11 Europol, Evropské středisko pro boj proti převaděčství (EMSC), Čtvrtá výroční zpráva o činnosti, 
2019.   
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Další nové trendy hlášené Europolem se týkají organizovaných zločineckých skupin 
zapojených do obchodování s lidmi za účelem nezákonných adopcí.12 Kromě toho 
bylo jako nový vzorec identifikováno obchodování za účelem nejrůznějších forem 
vykořisťování, vůči němuž jsou podle všeho zranitelné obzvláště ženy a dívky. Byly 
hlášeny případy obchodování s lidmi za účelem prodeje malých dětí, prodeje orgánů, 
obchodování s občankami EU s cílem porození a prodeje jejich dětí a obchodování                
s občany EU, kteří jsou finančně zneužíváni prostřednictvím podvodů. Některé 
organizace občanské společnosti vyjádřily obavy z rozvíjejících se forem 
obchodování s lidmi za účelem náhradního mateřství. 
 
Problémem i nadále zůstává včasná identifikace a detekce obětí nebo potenciálních 
obětí obchodování s lidmi ve smíšených migračních tocích a v postupech 
mezinárodní ochrany, a to včetně případů, kdy byly oběti vykořisťovány mimo 
jurisdikci členského státu.  Zprávy spojují souvislosti migrace se zvýšeným rizikem 
obchodování s lidmi, se sítěmi obchodníků s lidmi zneužívajícími zranitelnost 
rizikových skupin, jakož i s azylovými řízeními, a to zejména za účelem následného 
sexuálního vykořisťování. Obchodování s lidmi je složitý trestněprávní jev spojený              
s různými jinými trestnými činnostmi, včetně podpůrných trestných činů 
usnadňujících různé etapy řetězce obchodování s lidmi v konkrétních situacích, jako 
je převaděčství migrantů.  
 
Důležitosti nabývá včasná identifikace obětí obchodování s lidmi. Členské státy 
rovněž zdůrazňují úlohu místních orgánů při identifikaci obětí. Možnosti, jakými 
mohou oběti prosazovat svá práva, jsou omezeny, pokud tyto oběti nejsou 
identifikovány nebo správně předávány. 
 
Identifikace dětských obětí a pomoc těmto obětem v přístupu k jejich právům                    
bez ohledu na jejich zemi původu je nadále výzvou. Komise vydala členským státům 
doporučení k posílení ochrany dětí migrantů.  
 
Europol13 zdůrazňuje souvislosti mezi obchodováním s lidmi a jinými trestnými činy              
v souvislosti s migrací.  
Například nigerijské sítě významně ovlivňují prostředí trestné činnosti v EU pravidelnou 
spoluprací s místními zločineckými skupinami při provádění jiných forem organizované 
trestné činnosti. Na základě operativních příspěvků členských států Europol dále uvedl,                 
že tyto sítě zneužívají azylový mechanismus k legalizování jak svého statusu, tak statusu 
svých obětí. Mnoho podezřelých zapojených do obchodování s lidmi má povolení                             
k legálnímu pobytu, jsou v současné době žadateli o azyl nebo mají status uprchlíka.14  
 
Beztrestnost pachatelů v EU přetrvává a počty stíhání a odsouzení obchodníků                     
s lidmi zůstávají i nadále nízké. Celkem 70 % odsouzených obchodníků s lidmi jsou 
občané EU. Většina obchodníků s lidmi páchá trestnou činnost za účelem sexuálního 
vykořisťování. Méně než jedna pětina všech pachatelů obchodovala s oběťmi                   
za účelem pracovního vykořisťování. Muži nadále tvořili většinu pachatelů, 
což představuje více než dvě třetiny těch, kdo jsou podezřelí, stíhaní a odsouzení 
za obchodování s lidmi. 

                                                           
12 Europol, Evropské středisko pro boj proti převaděčství (EMSC). Čtvrtá výroční zpráva o činnosti, 
2019.   
13 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-–-2019   
14 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-–-2019  
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Obchodování s lidmi je jednou z oblastí trestné činnosti s nejvyšším počtem 
zřízených společných vyšetřovacích týmů.  
 
K jádru priorit Komise v oblasti prevence obchodování s lidmi patří další vybízení 
těch členských států EU, které tak dosud neučinily, aby trestně stíhaly osoby,                       
jež vědomě využívají služeb poskytovaných oběťmi (kriminalizace využívání služeb 
poskytovaných oběťmi). Článek 18 odst. 4 směrnice o boji proti obchodování s lidmi 
vybízí členské státy, aby zvážily kriminalizaci využívání služeb obětí obchodování               
s lidmi prováděného s vědomím, že dotčená osoba je obětí obchodování s lidmi.  
 
Zejména oběti obchodování s lidmi pro účely pohlavního vykořisťování a nucené 
trestné činnosti jsou vystaveny vysokému riziku, že budou potrestány za trestné činy, 
k jejichž spáchání byly donuceny. Důležitosti nabývá zásada netrestání 
(non punishment). 
 
EUROPOL 
 
K vlivu COVID-19 se Europol vyjádřil i ve zprávě „Beyond the pandemic - how 
COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU“15, 
ve které dospěl k závěru, že pokud bude pandemie následována ekonomickou 
recesí, může dojít ke zvýšené poptávce po pracovní síle, sexuálním vykořisťování 
a potenciálnímu nárůstu obchodování s oběťmi uvnitř EU. Kromě tradičních oblastí 
vykořisťování (prostituce, žebrání a krádeže, textilní a zemědělské odvětví) jsou 
obchodováním s lidmi stále více postižena odvětví jako stavebnictví, cestovní ruch, 
stravování, ošetřovatelství a domácí služby.  

 
Europol: „The challenges of countering human trafficking in the digital era“16 

 
„Obchodování s lidmi se proměnilo v nový obchodní model, v němž je online složka 

nezbytnou součástí modus operandi zločinců“ 
 
Moderní komunikační technologie, zejména internet, sociální sítě a mobilní aplikace, 
mají významný dopad na způsob, jakým se organizované zločinecké skupiny podílí 
na obchodování s lidmi. Technologie rozšířily schopnost zločinců obchodovat s lidmi 
za účelem různých druhů vykořisťování (včetně sexuálního a pracovního 
vykořisťování, odebírání orgánů, nelegální adopce dětí a nucených sňatků). Mezi 
výhody užívání technologií pro obchodníky s lidmi patří zvýšená anonymita, 
schopnost účastnit se šifrované komunikace v reálném čase, možnost oslovení 
širšího okruhu lidí (jak obětí, tak i klientů), geografická mobilita a schopnost ovládat 
oběti na dálku.  
 
Zejména sociální sítě používají obchodníci za účelem hledání nových obětí, neboť 
z informací poskytnutých na sociálních sítích se obchodníci mohou dozvědět vše 

                                                           
15 Europol: Beyond the pandemic - how COVID-19 will shape the serious and organised crime 
landscape in the EU. 2020. 
https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-
know.  
16 Europol: The challenges of countering human trafficking in the digital era. 2020.  
 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-
era  

https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know
https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era


11 
 

o jejich budoucí oběti (např. úroveň vzdělání, rodinné vazby, ekonomický status, 
místo bydliště, přátelé atd.). Sociální sítě se také používají jako psychologická zbraň, 
kdy obchodníci oběti vyhrožují, že na tyto nahrají jejich kompromitující fotky. 
 
Většinu identifikovaných obětí v případech obchodování s lidmi, ve kterých 
obchodníci působili online, byly dospělé ženy vykořisťované v členských státech EU. 
Obzvlášť zranitelnou skupinu rovněž představují děti, a to zejména kvůli jejich 
nedostatečné opatrnosti na internetu. 
 
Nespornou výhodou využívání technologií pro obchodníky je, že prostřednictvím 
dostupných dat mohou formovat a zefektivňovat svoji náborovou strategii. Obecně 
existují dvě formy online náborových strategií: aktivní a pasivní nábor.  Aktivní nábor 
připomíná techniku „háčkování“ a zahrnuje obchodníky, kteří zveřejňují falešné 
nabídky zaměstnání na důvěryhodných pracovních portálech a na sociálních sítích. 
Zločinecké sítě často zřizují falešné webové stránky agentur nabízejících práci. 
Někdy tyto webové stránky zahrnují živé chaty, které tak zdánlivě umožňují okamžitý 
kontakt s údajnými náborovými manažery. Pasivní nábor je obtížněji zjistitelný 
a připomíná „síťový rybolov“ v tom, že náboráři cíleně prohledávají internet a sociální 
sítě a hledají oznámení zveřejněná uchazeči o zaměstnání, kteří hledají práci 
v zahraničí. Po navázání kontaktu si náboroví pracovníci od obětí vyžádají poplatek 
za zajištění práce v zahraničí a za pomoc s vyřízením cesty. 
 
Moderní technologie obchodníkům umožňují i lepší kontrolu obětí 
(např. vyhrožováním sdílením fotografií či videa sexuálních aktů, ale i prostřednictvím 
GPS a aplikací pro sdílení polohy). Klientům internet umožňuje vyhledávat oběti 
online a následně si tyto osoby objednat. Výsledkem je, že oběti jsou často 
přesouvány mezi městy, ale i zeměmi, což významně komplikuje jejich identifikaci. 
Zatímco však pořizování a poskytování sexuálních služeb se z velké části přesunulo 
do online sféry, výnosy z trestné činnosti se stále vybírají převážně v hotovosti.  
 
Obchodování s lidmi se proměnilo v nový obchodní model, v němž je online složka 
nezbytnou součástí modu operandi zločinců. Zatímco však na jedné straně 
technologie nabízí zločincům virtuální štít, za nímž se cítí schopni fungovat téměř 
beztrestně, na druhé straně zločinci za sebou zanechávají digitální stopy. 
Vyšetřovatelé neustále hledají způsoby, jak vysledovat digitální stopy pachatelů 
trestných činů pro použití v soudním řízení. Velkou výzvou pro orgány činné                             
v trestním řízení zapojené do proaktivního vyšetřování obchodování s lidmi 
je schopnost rozpoznat znaky vykořisťování v online reklamě. Reaktivní vyšetřování 
je jednodušší, protože nabízí výchozí bod, jako je svědectví identifikované oběti 
a/nebo účet nebo internetovou stránku, která byla použita pro účely náboru                    
nebo vykořisťování. Využití toho, co sociální média a internet mohou poskytnout 
z hlediska digitálních důkazů má zásadní význam, protože oběti vykořisťování bývají 
zdrženlivé z důvodu psychologického nátlaku a vydírání, kterému jsou vystaveni, 
případně se obávají veřejné ostudy vyplývající z projednávání jejich vykořisťování. 
 
Pandemie COVID-19, při níž více lidé tráví více času na internetu, pravděpodobně 
přinese další výhody obchodníkům s lidmi. Příštích několik let bude zásadních                    
z hlediska určení a schválení právních a technických rámců, které lze zavést, aby 
bylo možné účinně bojovat proti obchodování s lidmi v digitálním světě. 
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UNODC 
 
„Impact of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons“17 
 
Závěry obsažené ve zprávě UNODC „Impact of the COVID-19 Pandemic                            
on Trafficking in Persons” jsou plně podporovány předchozími zprávami Europolu. 
Národní korespondentka níže uvádí pouze stručné shrnutí nejpodstatnějších 
informací. 
 
I zpráva UNODC poukazuje na obavy, že pandemie COVID-19 vede k ještě 
obtížnějšímu identifikování obětí obchodování s lidmi. Oběti této trestné činnosti jsou 
mnohem více vystaveny riziku nákazy virem, a jejich přístup ke zdravotní péči                      
je značně omezen. Přijatá omezující opatření, nezbytná však k zamezení šíření 
nemoci, přispěly k izolaci obětí a snížily šanci, že tyto oběti budou včas identifikovány 
a bude jim poskytnuta pomoc. 
 
Po dobu pandemie může být omezen i přístup obětí ke službám, pomoci a podpoře, 
což souvisí s uzavřením center pomoci, nevládních organizací a státních 
úřadů. Nedostatek bydlení, zdravotní péče, právních a jiných služeb může zvýšit 
zranitelnost obětí, jak vůči opětovnému obchodování s danou osobou, tak vůči viru 
COVID-19. Některé země dokázaly vyvinout postupy, které umožňují obětem 
obchodování s lidmi zůstat v bezpečném ubytování financovaném vládou,                             
a to po dobu trvání krize. 
 
Nevládní organizace spolupracující s UNODC ve zvýšené míře hlásí lichváře, kteří 
zranitelným osobám nabízí půjčky s nízkým úrokem, což zvyšuje riziko zadlužení 
obětí. 
 
Díky omezení pohybu, uzavírání hranic a větší kontrole ze strany policejních orgánů 
se může zdát, že došlo ke snížení určitých druhů trestné činnosti (např. majetkové 
trestné činnosti). Nicméně organizovaný zločin se neustále přizpůsobuje měnícím se 
okolnostem a podmínkám. 
 
Je zapotřebí systematického sběru a analýzy údajů o dopadu pandemie COVID-19 
na obchodování s lidmi, neboť zkušenosti z jedné země by mohly být pro jiné 
zásadní. 
 
Konference - „Human Trafficking in Times of Corona“ 
 
Problematice pracovního vykořisťování se věnovala i virtuální konference s názvem 
„Human Trafficking in Times of Corona“ pořádaná rakouskou pracovní skupinou                 
pro boj proti obchodování s lidmi ve spolupráci s Vídeňským institutem pro 
mezinárodní dialog a spolupráci (VIDC) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM).  
 
Konference upozornila na skutečnost, že krize vyvolaná COVID-19 začíná odhalovat 
nejisté podmínky, ve kterých se mnoho lidí ocitlo, a to zejména podmínky týkající 
se nezaměstnanosti. Jedná se primárně o osoby pracující v zemědělství, 
sezónní pracovníky v turistickém průmyslu nebo osoby pracující v domácnostech. 

                                                           
17 UNODC: Impact of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons. 
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/Thematic-Brief-on-COVID-19-EN-ver.21.pdf  

https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/Thematic-Brief-on-COVID-19-EN-ver.21.pdf
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Zásadní problém dlouhodobě představují agentury práce, které sezónní práce 
v zemědělství či masozpracovatelském průmyslu zprostředkovávají. Tyto agentury 
pracovníkům zejména z východu zajišťují vše nutné, tj. cestu, ubytování, pracovní 
smlouvu, avšak za tyto služby si berou obrovské poplatky. Častým problémem                  
je, že pracovník sice v souladu se zákonem pobírá minimální mzdu vyžadovanou 
danou zemí, např. Německem, avšak následně je mu z této mzdy stržena poměrně 
značná peněžní částka za rozličné poplatky, které si agentury účtují. 
 
COVID-19 se nevyhnul ani ubytovacím zařízením určeným pro pracovníky 
v zemědělství, kterým agentura zajišťuje ubytování. Tato zařízení jsou však velmi 
malá a často nedostatečně hygienicky zajištěná. To se negativně projevilo během 
pandemie, kdy se COVID-19 v těchto zařízeních velmi rychle rozšířil. Lidé nakažení 
COVID-19 následně nemohli pracovat, jelikož je však s výkonem práce spojeno 
i jejich ubytování, často se dostali do bludného kruhu, kdy neměli na zaplacení 
ubytování agentuře, ani  na návrat do svého domovského státu. 
 
Konference upozornila na to, že zavedený systém je nutné změnit, a to zejména 
z důvodu nutnosti zabezpečení větší ochrany pracovníkům. Hlavní problém 
přestavuje závislost osob na jedné agentuře, která pracovníkům zajišťuje jak práci, 
tak ubytování, což je nutné do budoucna rozdělit. Dalším prvkem v zajištění lepší 
ochrany pracovníků je průběžné vzdělávání pracovníků o jejich právech a zavedení 
elektronického vedení délky pracovní doby, které by napomohlo předcházet 
přesčasům, které pracovníci v zemědělství často musí podstupovat, a to bez 
adekvátní finanční náhrady. 
 
Diskutována byla i problematika špatných pracovních podmínek žen pracujících 
zejména v domácnostech. Důsledkem ekonomické nejistoty a uzavření vzdělávacích 
zařízení došlo i k nárůstu dětské práce. 
 
Faktory spojené s COVID-19 mající vliv na obchodování s lidmi: 
 

- V důsledku pandemie se lidé, kteří byli dříve méně vystaveni riziku 
obchodování, mohou stát oběťmi, zatímco zranitelnost osob, které již jsou 
vystaveny riziku obchodování, se dále prohlubuje. 

- Restriktivní opatření jednotlivých států k omezení šíření viru, spolu 
s ekonomickým poklesem a ztrátami příležitostí k zaměstnání a soběstačnosti 
osob mohou mít vážné důsledky pro vysídlené osoby, což z nich činí snadný 
cíl pro obchodníky, kteří těmto osobám nabízejí „snadný“ přístup 
k zaměstnání. 

- V zemích, kde dopad COVID-19 brání fyzickému a ekonomickému přístupu 
k základním službám existuje riziko, že pandemie podnítí další přemisťování 
osob a zvýší počet zranitelných osob. 

- V důsledku uzavření škol se děti staly zranitelnějšími, a to zejména 
prostřednictvím internetu a sociálních sítí. 

- Omezení pohybu zvýšilo formy sexuálního vykořisťování prostřednictvím 
internetu a dostupných online platforem. 

- V důsledku uzavření hranic zůstává velké množství osob v cizí zemi, 
bez faktické možnosti se vrátit do svého domovského státu, což je pro mnoho 
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lidí velmi traumatizující a vede k jejich vyšší zranitelnosti vůči obchodníkům 
s lidmi či pašerákům. 

 
Obchodování s dětmi - seminář „Widely spread“ – How a Virus helps to expose Child 
Trafficking”18 
 
Pandemie COVID-19 vytvořila nejen nová bezprostřední zdravotní rizika, ale také 
zdůraznila existující strukturální nedostatky v reakci jednotlivých států na osoby 
uvězněné v obtížných socioekonomických situacích - což platí zejména v případě 
dětí.  Dětem hrozí vyšší riziko obchodování a vykořisťování. Omezení přijatá v rámci 
opatření spojených s bojem proti pandemii také vedly k zvýšenému náboru 
obchodování s lidmi přes internet a sociální sítě. Zároveň došlo ke zhoršení přístupu 
ke službám a zhoršení ochrany obětí obchodování s lidmi. 
 
Vliv COVID-19 na děti: 

- Domov – izolace, nedostatek osobního kontaktu, omezení pohybu, omezení 
v přístupu na veřejná místa, zvyšující se rizika spojená s domácím násilím 

- Zdraví – negativní vliv zejména na duševní zdraví 

- Uzavření škol – obrovský vliv na vzdělání a na sociální vazby dětí 

- Ekonomický vliv na rodiny a mladé lidi, nezaměstnanost 

- Diskriminace dětí 
 

Vliv COVID-19 na obchodování s dětmi: 
 
- zejména sexuální zneužívání a vykořisťování dětí přes internet 
- zvýšené aktivity na tzv. „dark webech“ 
- zvyšující se množství online streamovacích služeb 
- přetrvávající výzvy v souvislosti s identifikací dětí v azylovém systému 

 
Fenomén vykořisťování nezletilých osob bez doprovodu v západní Evropě se začal 
objevovat již v 80. letech a trvá doposud. Nábor nezletilých probíhá na základě 
rodinných vazeb. V Rumunsku dochází k náboru přibližně od roku 2000 v geograficky 
malých oblastech, kde se nezletilí navzájem znají. 
 
Drogově závislé děti jsou snazšími obětmi vykořisťování, neboť si potřebují vydělat 
peníze ke koupi drog a zároveň se nemají na koho obrátit o pomoc s řešením jejich 
situace. 
 
V neposlední řadě bylo poukázáno na problém spojený s používáním chytrých 
telefonů v centrech pro ochranu dětí. Například ve Francii nelze dítěti používání 
telefonů zakázat. Děti pak na internetu tráví obrovské množství času a jsou tak skrze 
sociální sítě vystaveny zejména nebezpečí sexuálního vykořisťování či navázáním 
kontaktu ze strany zločineckých organizací. 
 
  

                                                           
18 Seminář se konal v rámci konference - „Human Trafficking in Times of Corona“. 
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I. 2 Analytická a legislativní činnost NK – výběr 
 

 Stanovisko analytického a legislativního odboru NSZ k trestnému činu 
obchodování s lidmi – vylákání ženy do ciziny pod záminkou uzavření sňatku 
za účelem obchodu (viz 1 SL 703/2016 k žádosti ředitele ÚOOZ, nyní NCOZ) 

 
Stanovisko dospělo k těmto závěrům: 
1. Vylákání ženy do ciziny pod záminkou uzavření sňatku s výhodou může vykazovat 
prvky obchodování s lidmi.   
 
2. Případům sňatků s výhodou by měla být ze strany orgánů činných v trestním řízení 
věnována mimořádná pozornost.   
 
3. Sjednání osoby starší 18 let pro sňatek s výhodou či nucený sňatek by bylo možné 
kvalifikovat jako trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 trestního zákoníku,  
z hlediska samotného účelu vykořisťování by uvedené jednání pachatele naplňovalo 
znak jiné formy vykořisťování podle odst. 2 písm. e) § 168 trestního zákoníku.    
 

 Společné stanovisko (OBP MV, NCOZ, NSZ) k výkladu pojmů souvisejících  
s pracovním vykořisťováním (stanovisko bylo publikováno na Extranetu státního 

zastupitelství – Národní korespondenti – Jana Zezulová – materiály k agendě národního 
korespondenta) 
 

 Problematika nucených sňatků (forced marriage) v návaznosti  
na připravovanou ratifikaci Istanbulské úmluvy  

 
Pod č. 287/2018 Sb., byl publikován zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,             
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od 1. 2. 2019). Citovaný zákon 
novelizoval ustanovení § 172 trestního zákoníku takto: 
 
V § 172 odst. 1 se slova "do ciziny" nahrazují slovy "do České republiky nebo do jiného státu" a slova 
"z ciziny" se nahrazují slovy "z České republiky nebo z jiného státu". 

 

 K rozdílu mezi trestným činem obchodování s lidmi podle § 168 trestního 
zákoníku a trestným činem kuplířství podle § 189 trestního zákoníku 
 
JUDr. Ingrid Záhorová Nedbálková 

 
Trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a), 
odst. 3 písm. d) trestního zákoníku je ve vztahu speciality k trestnému činu kuplířství 
podle § 189 odst. 1 trestního zákoníku. Objektem speciálního ustanovení je osobní 
svoboda v tom nejširším slova smyslu, která se týká všech oblastí rozhodování 
v životě jedince a trestný čin obchodování s lidmi je proto zařazen do hlavy 
II. trestního zákoníku, která definuje trestné činy proti svobodě a právům na ochranu 
osobnosti, soukromí a listovního tajemství.  
 
Naproti tomu u trestného činu kuplířství je chráněno svobodné rozhodování 
v sexuální sféře. Tento čin je obsažen v hlavě III. zvláštní části trestního zákoníku, 
tedy mezi trestnými činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Pokud                              
je předmětem útoku dospělá osoba, je pro použití kvalifikace jako trestného činu 
obchodování s lidmi (odst. 2 § 168 trestního zákoníku) nezbytné, aby pachatel 
zamezil svobodnému rozhodování dospělého (a to nejen ve vztahu k vykonání 



16 
 

pohlavního styku) užitím násilí, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy, použitím lsti, 
anebo zneužívaje omylu, tísně nebo závislosti. V případě, že nejsou zjištěny žádné 
alternativy vyjmenovaných způsobů jednání pachatele vůči dospělému poškozenému 
ve vztahu přimět jej, zjednat jej, najmout, zlákat, svést k provozování prostituce,                 
pak je možné za splnění dalších zákonných podmínek kvalifikovat skutek jako trestný 
čin kuplířství podle § 189 odst. 1 trestního zákoníku (bez ohledu na přísnější právní 
kvalifikaci).  
 
Zásadní rozdíl mezi uvedenými skutkovými podstatami proto spočívá v tom,                    
zda poškozený (poškozená) v podstatě dobrovolně přistoupí na nabídku obviněného 
provozovat prostituci, byť tak učiní například pod příslibem vysokého výdělku či jiné 
výhody, která se nakonec ukáže nereálnou či nepravdivou (pak může jít o „zlákání“, 
„svedení“). Vždy se však musí jednat o svobodné vlastní rozhodnutí poškozeného. 
Na druhé straně pachatel trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 
eventuálně 3 trestního zákoníku se ani nesnaží u poškozeného vyvolat jeho vlastní 
rozhodnutí, naopak mu v něm zabrání. K jednání alternativně popsaným v odst. 2 
§ 168 trestního zákoníku tak pachatel dospělého poškozeného v zásadě zneužije,              
ať už jeho omylu či závislosti nebo jej donutí násilím, pohrůžkou násilí či jiné těžké 
újmy nebo použil lsti. Trestnost takového pachatele je však vždy, kromě dalších 
okolností, podmíněna zjištěním, že na straně poškozeného chybí dobrovolné 
rozhodnutí, mimo jiné k pohlavnímu styku, respektive k prostituci. 
 
U trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 trestního zákoníku není 
trestnost komerčního zneužívání dítěte vázána na některý ze způsobů spáchání 
tohoto trestného činu uvedených v odst. 2 tohoto ustanovení ve vztahu k dospělým 
osobám. Z hlediska naplnění znaků základní samostatné skutkové podstaty 
trestného činu podle § 168 odst. 1 trestního zákoníku tak není podstatné, 
zda k takovému komerčnímu zneužití dítěte došlo, například s jeho výslovným 
souhlasem či se znalostí obsahu a smyslu dohody s pachatelem o tomto jeho užití. 
 
Platí tedy, že jednání pachatele, který osobu mladší osmnácti let přiměl, zjednal, 
najmul, zlákal nebo svedl k provozování prostituce nebo z takového jejího jednání 
kořistil, nelze kvalifikovat jako trestný čin kuplířství podle § 189 trestního zákoníku, 
ale jako trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 trestního zákoníku,  
který je s ohledem na osobu poškozeného (dítě ve smyslu § 126 trestního zákoníku) 
trestným činem speciálním.  
 
Respektováno je judikatorní rozhodnutí č. 24/2012 Sb. rozh. tr., které mj. uvádí,  
že „jednání pachatele, který osobu mladší osmnácti let přiměl, zjednal, najal, zlákal 
nebo svedl k provozování prostituce nebo z takového jejího jednání kořistil, nelze 
kvalifikovat jako trestný čin kuplířství podle § 189 trestního zákoníku, nýbrž jako 
trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 trestního zákoníku, který je s ohledem  
na osobu poškozeného (dítě ve smyslu § 126 trestního zákoníku) trestným činem 
speciálním“.   
 
Srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2017  sp. zn.  
6 Tdo 545/2017, podle něhož „trestný čin obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 
alinea první písm. a), alinea druhá, odst. 3 písm. d) tr. zákoníku je ve vztahu  
k trestnému činu kuplířství podle § 189 odst. 1 tr. zákoníku trestným činem 
speciálním, a jeho jednočinný souběh s tímto trestným činem je proto vyloučen“. 
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Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016 sp. zn. 8 Tdo 439/2016 rozdíl 
mezi zločinem obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 a přečinem kuplířství podle                 
§ 189 odst. 1 tr. zákoníku spočívá v odlišném vymezení okruhu osob, kterým zákon 
poskytuje ochranu před jednáním pachatele. Oproti trestnému činu kuplířství,                
který chrání v odstavci 1 před zneužitím k provozování prostituce všechny osoby             
bez ohledu na jejich věk, totiž ustanovení § 168 odst. 1 tr. zákoníku poskytuje vyšší 
ochranu dítěti již před pouhým přiměním, zjednáním a dalšímu v tomto ustanovení 
uvedenými alternativami protiprávních jednání za účelem užití dítěte mimo jiné 
k pohlavnímu styku [viz § 168 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku]. 
 
Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018 sp. zn. 6 Tdo 1114/2018  bylo 
zopakováno, že ustanovení o trestném činu kuplířství podle  
§ 189 odst. 1 trestního zákoníku osobám mladším osmnácti let žádnou zvláštní 
ochranu neposkytuje, neboť tu jim v souladu s mezinárodními úmluvami zajišťuje 
právě speciální ustanovení § 168 odst. 1 trestního zákoníku, které cílí proti 
komerčnímu zneužívání osob mladších osmnácti let, tedy dětí, a to bez ohledu na to, 
jakým způsobem byla taková osoba získána, tedy i bez ohledu na její výslovný 
souhlas.  
 
I. 3 Rozhodovací činnost obecných soudů – výběr 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2020 sp. zn. 8 Tdo 423/2020 

 Nález ÚS ze dne 14. 4. 2020 sp. zn. IV. ÚS 950/19 
 
Obviněná (matka dítěte) byla uznána vinnou zločinem obchodování s lidmi                   
podle § 168 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a) tr. zákoníku a přečinem ohrožování 
výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku 
 
„Z mezinárodních závazků, soft-law i z judikatury Ústavního soudu vyplývá 
požadavek na zohledňování nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech 
dítěte) v řízeních, které se jej přímo či nepřímo dotýkají. Podle Ústavního soudu 
je třeba rozlišovat mezi různými kategoriemi právních řízení podle typu dopadu                  
na dítě (celkem se jedná o čtyři kategorie). Ukládání trestu odnětí svobody rodiči 
pečujícímu o nezletilé dítě patří podle závěrů Ústavního soudu do třetí kategorie 
(řízení, jejichž účelem není přímo zasáhnout do právního postavení dítěte, ale které 
mají na dítě zprostředkovaný právní dopad, neboť jejich výsledek je nutně 
a nepominutelně spojen s navazující změnou právního postavení dítěte). Ačkoliv                 
je tento trest ukládán jiné osobě než dítěti a dítě není ani procesním subjektem, 
uložení tohoto trestu má nezpochybnitelný přímý dopad i na život dítěte. To ostatně 
odráží i pozitivní podústavní právo v § 39 odst. 1 tr. zákoníku, velícím trestním 
soudům přihlížet při ukládání trestů mimo jiné i k rodinným poměrům pachatele. 
Obecné soudy tak při ukládání trestu pachateli (matka dítěte) musí k nejlepšímu 
zájmu dítěte přihlížet a přiznat mu náležitou váhu, neznamená to však, že by 
konkurující veřejný zájem na přiměřeném potrestání pachatele nemohl v konkrétním 
případě převážit. 
 
Nejlepší zájem dítěte jako faktor pro neuložení nepodmíněného trestu odnětí 
svobody jeho rodiči (či jiné pečující osobě) zesilují a zeslabují zejména tato kritéria: 
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 míra péče obžalovaného o dítě (zejména jde-li o výlučnou pečující osobu, 
či nikoliv); 

 míra faktické závislosti dítěte na obžalovaném (s ohledem na věk, zvláštní 
potřeby dítěte atd.); 

 hloubka emočního vztahu dítěte k obžalovanému; 

 míra, v jaké byl čin spáchán vůči dítěti; 

 míra ohrožení řádného vývoje dítěte v případě, že rodič zůstane na svobodě 
atd. 
 

Skutečnost, že trestní soud vzal nejlepší zájem dítěte v úvahu a opravdu se jím 
zabýval, musí být materiálně obsažena v odůvodnění odsuzujícího rozsudku. 
Všechna tato kritéria je třeba následně vážit proti dalším konkurujícím zájmům jako je 
závažnost činu, jeho následky atd. Přitom je třeba vycházet i z toho, že trest odnětí 
svobody je nejpřísnějším trestem, který podle českého trestního práva lze uložit. 
Nikdy proto jeho uložení nesmí být bráno na lehkou váhu a trestní soudy k němu smí 
sahat pouze jakožto k prostředku ultima ratio v systému trestů. Na druhou stranu, 
pokud je již uložení tohoto trestu nevyhnutelné, veřejný zájem na ochraně 
společnosti je v takovém případě značný a zpravidla může převážit nad nejlepším 
zájmem dítěte, nejsou-li v konkrétním případě specifické okolnosti, které 
by významněji zvyšovaly negativní dopad odsouzení rodiče k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody na dítě v porovnání s jinými případy.“ 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020 sp. zn. 4 Tdo 284/2020 
 
 „Trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 alinea 2, odst. 3 písm. d)                  
tr. zákoníku se dopustí pachatel, který kořistí z jednání popsaném v odst. 1, tedy 
kořistí z toho, že jiný přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje nebo vydá 
dítě, aby bylo užito k pohlavnímu styku a současně spáchá-li takový čin v úmyslu, 
aby jiného bylo užito k prostituci. Z dikce zákona tedy vyplývá, že rozhodná 
skutečnost pro naplnění shora citované skutkové podstaty je aktivní jednání 
pachatele jako takové (objektivní stránka) nikoliv počet, tj. četnost, porušení 
chráněného zájmu (objektu). Není podstatné, zda obviněný jednáním popsaném                 
ve skutkové větě kořistil „pouze“ 11 dní z toho, že jiný zjednal nezletilou poškozenou 
(dítě), aby byla užita k pohlavnímu styku a spáchal takový čin v úmyslu,                          
aby poškozené bylo užito k prostituci, neboť skutková podstata trestného činu 
obchodování s lidmi by byla naplněna i v rámci jednoho případu, tedy jednoho 
pohlavního styku. Délka páchání trestného jednání nemá tedy na naplnění skutkové 
podstaty podle § 168 tr. zákoníku žádný vliv, když předmětem ochrany je dítě, avšak 
může být k délce protiprávního jednání obviněného přihlíženo v rámci ukládání 
trestních opatření, zejména trestu.“ 
 
„Obviněný se domáhal aplikace ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku z toho pohledu, 
že nenaplnil skutkovou podstatu podle § 168 odst. 1, alinea druhá, odst. 3 písm. d)                              
tr. zákoníku, neboť jeho jednání trvalo krátce, tj. pouze 11 dní, než poškozená nabyla 
zletilosti a že samotná poškozená se živila prostitucí, a proto se domáhal právní 
kvalifikace svého jednání podle § 189 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku, tedy jako přečinu 
kuplířství. Obecně je třeba uvést, že vztah mezi trestným činem podle § 168                         
tr. zákoníku a trestným činem podle § 189 tr. zákoníku je takový, že trestný čin podle 
§ 168 tr. zákoníku je ve vztahu k § 189 trestným činem speciálním (viz rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2017 sp. zn. 6 Tdo 545/2017). Jinak řečeno, pokud 
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pachatel kořistí z prostituce, kterou provozuje dítě, nelze takové jednání kvalifikovat 
jako kuplířství podle § 189 tr. zákoníku, nýbrž jako obchodování s lidmi podle § 168 
odst. 1 alinea 2, odst. 3 písm. d) tr. zákoníku. Ohledně skutečnosti, že jednání 
obviněného mělo trvat toliko 11 dnů je třeba zdůraznit, že již jednorázový útok vůči 
dítěti naplňuje všechny znaky odst. 3 písm. d) § 168 tr. zákoníku. Navíc je třeba 
uvést, že motiv páchání trestné činnosti obviněným byl zcela zištný a že obviněný 
zneužíval jisté závislosti poškozené na jeho osobě a skutečnosti, že tato byla 
na útěku z výchovného ústavu. Skutečnost, že se měla poškozená již dříve živit 
prostitucí, je také nerozhodná, neboť ochrana je poskytována dítěti bez ohledu 
na jeho morální kredit. Jedná se o vyjádření zvýšené ochrany osob, které právě 
s ohledem na svůj věk nejsou schopny náležitě posoudit následky svého jednání.“ 
 
3 Tdo 105/2011 (R 46/2012) 
U trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 tr. zákoníku není trestnost 
komerčního zneužívání dítěte vázána na některý ze způsobů spáchání tohoto činu 
uvedených v odstavci 2 tohoto ustanovení ve vztahu k dospělým osobám. Z hlediska 
naplnění znaků základní samostatné skutkové podstaty trestného činu podle § 168 
odst. 1 tr. zákoníku tak není podstatné, zda k takovému komerčnímu zneužití dítěte 
došlo např. s jeho výslovným souhlasem či se znalostí obsahu a smyslu dohody                  
s pachatelem o tomto jeho užití. 
 
7 Tdo 1261/2013 (R 13/2015) 
Zákonný znak „užito k nuceným pracím“ v ustanoveních § 168 odst. 1 písm. e)                          
a § 168 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku o trestném činu obchodování s lidmi je nutné 
vykládat v souladu s pojmem nucené práce ve smyslu čl. 2 odst. 1 Úmluvy o nucené 
nebo povinné práci č. 29 Mezinárodní organizace práce, přijaté dne 28. června 1930, 
vyhlášené pod č. 506/1990 Sb., podle něhož jí je každá práce nebo služba, která se 
na kterékoli osobě vymáhá pod pohrůžkou jakéhokoli trestu a ke které se dotčená 
osoba nenabídla dobrovolně. 
 
Uvedený znak je proto naplněn např. jednáním pachatele, který dopraví cizí státní 
příslušníky na území České republiky a poté jim odebere cestovní a osobní doklady, 
omezuje je ve svobodě pohybu, za vykonanou práci jim nevyplácí odpovídající mzdu, 
příkazy k práci vynucuje pohrůžkami újmy na zdraví, životě nebo bitím, přičemž 
uvedené osoby se ocitají ve zranitelném postavení i z důvodu neznalosti prostředí 
a jazyka v cizí zemi a jejich lidská svoboda a důstojnost je tak závažně omezena. 

 
5 Tdo 160/2012 
K výkladu znaků uvedených v § 168 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku               
a ke vztahu tohoto zločinu k trestnému činu kuplířství. 
 
Znak „bylo jiným užito k pohlavnímu styku s tím, aby jí bylo užito k prostituci“                            
u zločinu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. d)                        
tr. zákoníku nelze vykládat tak, že poškozenou osobu bude užívat k prostituci jiná 
osoba než pachatel. Přijetí takového výkladu by totiž vylučovalo možnost rozlišit 
postih pachatele, který přiměje jiného k poskytování pohlavního styku za úplatu 
(prostituci) s použitím násilí či pohrůžky násilí, případně jiným druhem jednání                  
od pachatelů, kteří jiného přimějí k provozování prostituce, aniž by vůči takové osobě 
užili násilí, pohrůžky násilí, zneužili omylu či tísně ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 
tr. zákoníku. Posledně uvedené jednání je možné postihnout jako trestný čin 
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kuplířství podle § 189 odst. 1, 2 tr. zákoníku, vůči kterému je zločin obchodování                  
s lidmi podle § 168 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku ve vztahu speciality. 
Jednočinný souběh těchto trestných činů je proto vyloučen. 
 
Zásadní rozdíl mezi uvedenými skutkovými podstatami spočívá zejména v tom,                   
že v případě trestného činu kuplířství poškozená osoba dobrovolně přistoupí                    
na nabídku pachatele provozovat prostituci, která může být i nereálná či nepravdivá 
(viz pojmy „zláká“ či „svede“). Jedná se však o její svobodné rozhodnutí. Naproti 
tomu pachatel trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2, 3 tr. zákoníku 
koná proti vůli poškozené osoby. 

 
6 Tdo 392/2014 
U trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. d)                    
tr. zákoníku není podstatná skutečnost, že nebyla bezpečně zjištěna výše částky, 
kterou měla poškozená z prostituce pachateli odevzdat, neboť postačuje,                       
aby pachatel měl v úmyslu užít jiného k prostituci. Pokud je tedy na základě 
provedeného dokazování postaveno najisto, že obviněný opakovaně vyhrožoval 
poškozené násilím, pokud nebude provozovat prostituci a nutil ji k odevzdávání 
vydělaných peněz, došlo naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného 
činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku. 

 
4 Tdo 366/2013 
Značný a velký rozsah u trestného činu obchodování s lidmi 
 
Při stanovení prospěchu značného a velkého rozsahu u trestného činu obchodování 
s lidmi podle § 168 odst. 3 písm. c), resp. § 168 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku je třeba 
vycházet z čistého zisku pachatele, který dosáhl touto trestnou činností.                           
Do uvedeného rozsahu nelze zahrnovat výdaje, které pachatel vynaložil na spáchání 
trestné činnosti. Přitom platí, že značný nebo velký rozsah nemusí pachatel získat, 
protože citované skutkové podstaty předpokládají tzv. specifický úmysl pachatele. 

 
4 Tdo 1042/2017 
Z hlediska naplnění zákonných znaků skutkové podstaty zločinu obchodování s lidmi 
podle § 168 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku není významné, kdo byl 
iniciátorem jednání pachatele. 
 
6 Tdo 591/2016 
Naplnění zákonných znaků trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 
písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku lze spatřovat v jednání spočívajícím v tom,                
že obviněný zneužil těžké sociální závislosti poškozené na jeho osobě, přičemž tato 
závislost vyplývala z tíživých sociálních a majetkových poměrů poškozené                           
v kombinaci s omezeními vyplývajícími z jejích osobnostních rysů (mentální 
retardace), a vědom si těchto skutečností, zjednal poškozenou k prostituci. 

 
7 Tdo 1438/2016 
I. Objektem trestného činu obchodování s lidmi je osobní svoboda v tom nejširším 
slova smyslu, tedy rozhodování prakticky ve všech sférách života. Ustanovení chrání 
jak osobní svobodu ve smyslu svobody pohybu a svobody rozhodování, tak osobnost 
člověka ochranou některých jeho základních lidských práv. Chrání se zde i morální 
zásady, s nimiž je obchodování s lidmi v příkrém rozporu. 
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II. Trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže se pachatel dopustí tím,                
že svým společensky nežádoucím jednáním ohrozí rozumový, citový nebo mravní 
vývoj dítěte. K narušení rozumového, citového nebo mravního vývoje osoby mladší 
než osmnáct let nemusí fakticky dojít, neboť k trestnosti jednání pachatele stačí, 
jestliže tento škodlivý následek alespoň hrozí. Ohrožením rozumového, citového 
nebo mravního vývoje dítěte je třeba rozumět takové chování pachatele, kdy si osoba 
mladší osmnácti let v důsledku jednání pachatele osvojuje škodlivé návyky, 
povahové rysy, příp. sklony a zájmy, které zpravidla vedou k morálnímu úpadku 
jednotlivce a k neschopnosti usměrňovat způsob jeho života v souladu s obecnými 
morálními zásadami a pravidly občanské společnosti. 

 
I. 4 Rozhodovací činnost Ústavního soudu 

 

 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3626/13, nález Ústavního soudu 
sp. zn. II. ÚS 3436/14 

 
Koncem roku 2015 a počátkem roku 2016 byly vydány nálezy Ústavního soudu 
sp. zn. II. ÚS 3626/13 a II. ÚS 3436/14, které se vyjadřují k postupu Policie ČR  
a státního zastupitelství v kauze „Stromkaři“ z let 2009–2010 (rozsáhlé pracovní 
vykořisťování zahraničních občanů v českých lesích). Ústavní soud shledal porušení 
práva stěžovatelů na účinné vyšetřování vyplývajících ze základních práv podle čl. 8 
odst. 1, čl. 9 a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 
odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.  
 
II. ÚS 3626/13  
V případech podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi  
či jiných závažných trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti, k jejichž trestnímu 
stíhání je Česká republika vázána mezinárodními závazky, lze v ústavněprávní rovině 
dovodit pozitivní povinnost orgánů státu k efektivnímu objasnění trestní věci. Porušení této 
povinnosti představuje zásah do ústavně zaručených základních práv osob, jež se prohlašují 
za oběti takových trestných činů a domáhají se cestou trestního oznámení u orgánů státu 
ochrany a zadostiučinění. 
 
Je třeba vycházet z předpokladu, že pro oběti obchodování s lidmi bývá ochrana poskytnutá 
v rámci trestního řízení bezprostředním a nejúčinnějším způsobem zajištění jejich základních 
práv vyplývajících z čl. 8 odst. 1, čl. 9 a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv  
a svobod, a z čl. 4 odst. 1 a 2 a čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Ryze formální či hrubě nesprávný a neefektivní postup orgánů činných v trestním 
řízení proto neobstojí z hlediska ústavněprávního přezkumu a zakládá nutnost kasace 
rozhodnutí, jímž bylo trestní řízení skončeno odložením věci. 
 
II. ÚS 3436/14 
1. Trestní řízení představuje vztah mezi pachatelem a státem, což také znamená,  
že ústavně není zaručeno právo třetí osoby (např. oznamovatele, poškozeného), aby jiná 
osoba byla stíhána a odsouzena. Současně však nelze pominout, že je pozitivní povinností 
státu zajistit ochranu základních práv, a to i prostřednictvím efektivního trestního řízení. 
Požadavek účinného vyšetřování je však „pouze“ procesní povinností tzv. náležité péče,  
a nikoliv povinností ve vztahu k jeho výsledku. Účinné vyšetřování tak nezaručuje žádný 
konkrétní výsledek, nýbrž pouze řádnost postupu daného orgánu. 
 
2. Ústavní soud vychází z doktríny Evropského soudu pro lidská práva, pokud jde  
o pozitivní povinnosti státu ve vztahu k právu na život. Má za to, že nikoliv v případě veškeré 
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trestné činnosti, která je již z povahy věci způsobilá zasáhnout do práv jednotlivců, je dáno 
jeho oprávnění zasahovat do činnosti orgánů činných v trestním řízení. Toto oprávnění  
- a dokonce i povinnost - je však dáno tehdy, pakliže se jedná o případy těch 
nejzávaznějších trestných činů, významem svých dopadů srovnatelným právě s uvedeným 
právem na život. Činí tak proto i v nyní projednávané věci, kdy je předmětem řízení osobní 
svoboda, lidská důstojnost, a tvrzeno bylo i tak závažné jednání, blížící se užití jiného  
k otroctví, nevolnictví, nuceným pracím nebo jiným formám vykořisťování. V tomto případě je 
tedy třeba přezkoumat, zda orgány činné v trestním řízení provedly účinné vyšetřování  
a dostály tak své pozitivní povinnosti ochrany zmíněných základních práv. 

  

 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2016 sp. zn. I. ÚS 1860/16 
 
Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2016 sp. zn. I. ÚS 1860/16 ve věci 
obchodování s lidmi se vyjadřuje k požadavkům spravedlivého procesu  
na kontradiktorní výpověď svědka v případě jeho nepřítomnosti (pozn. v dané věci 
šlo o obchodování s lidmi). Otázka, zda připuštěním výpovědi nepřítomného svědka 
jako důkazu nebylo porušeno právo obviněného vyslýchat svědky, se posuzuje  
ve třech krocích (tzv. třístupňový test). 
 
Podle tohoto třístupňového testu je třeba prověřit: 
 

1. zda existoval závažný důvod pro to, že obhajoba neměla možnost vyslechnout 
nebo nechat vyslechnout svědka obžaloby (resp. zda pro nepřítomnost svědka 
existoval dostatečný důvod);  
 

2. zda výpověď nepřítomného svědka představovala výlučný či rozhodující 
důkaz nebo o důkaz se značnou vahou (resp. jakou váhu tento důkaz měl);  
 

3.  zda v řízení existovaly dostatečné vyvažující faktory, včetně silných 
procesních záruk, které kompenzovaly připuštění výpovědi nepřítomného 
svědka jako důkazu proti obviněnému. 

  
Ve světle těchto tří kritérií je třeba posoudit, zda lze řízení, v němž byla použita 
výpověď nepřítomného svědka, jako celek považovat za spravedlivé. 
 
Dále srov. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Al-Khawaja  
a Tahery proti Spojenému království (č. 26766/05), Schatschaschwili proti Německu 
(č. 9154/10). 
 
I. 5 Rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva 

 
„Přehled rozhodnutí ESLP vztahujících se k problematice obchodování s lidmi,                      
ale také k problematice otroctví, nevolnictví a nucených nebo povinných prací,“               
který zpracovává nejvýznamnější rozhodnutí tohoto soudu ve vztahu k dané 
problematice je zavěšen na Extranetu státního zastupitelství (NK-Jana Zezulová-
materiály  k agendě NK). 
 
Podkladem tohoto materiálu jsou, kromě úplných znění daných rozhodnutí,                      
tzv. Factsheets vydávaná ESLP - http://www.echr.coe.int/. Díky těmto sumarizujícím 
dokumentům lze poměrně přehledně sledovat vývoj judikatury tohoto soudu                      
ve vztahu k problematice obchodování s lidmi a zákazu otroctví a nucených prací. 

http://www.echr.coe.int/
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Zpráva národní korespondentky předkládá některá rozhodnutí v oblasti obchodování 
s lidmi vydaná v průběhu roku 2020. 
 

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (velký senát) ze dne 
25. 6. 2020 ve věci S. M. proti Chorvatsku, č. 60561/14 
 

„Porušení práv ve věci chorvatské ženy, která namítala, že byla nucena k prostituci“ 
 
Zda určitá situace představuje obchodování s lidmi, nebo jde o samostatný problém 
nucené prostituce, je otázkou skutkovou, která musí být posouzena ve světle všech 
relevantních okolností věci. Aby bylo možné zacházení posuzovat podle čl. 4 
Úmluvy, musí být přítomny definiční znaky obchodování s lidmi podle mezinárodního 
práva, tedy jednání obchodníka, účel osobu vykořisťovat a k tomu použité 
prostředky. Pod čl. 4 Úmluvy spadá vnitrostátní i přeshraniční obchodování s lidmi 
bez ohledu na to, zda je do něj zapojen organizovaný zločin. 
 
I. Okolnosti dané věci 
Stěžovatelka, mladá žena původem z nestabilního rodinného prostředí, se přes Facebook 
seznámila s mužem, údajným známým jejích rodičů. Ten jí nabídl pomoc při obstarání 
zaměstnání. Ve skutečnosti ji však měl nutit k prostituci. Za tímto účelem jí zajistil inzerci, 
domlouval klienty, vozil ji za klienty a obstaral bydlení, aby zůstala pod jeho dohledem                  
a kontrolou. Za neposlušnost jí měl vyhrožovat a bít ji. Stěžovatelka po několika týdnech 
odešla ke kamarádce. Na výhružky muže nereagovala. Poté, co ji po roce znovu kontaktoval, 
z obavy o sebe a své blízké na něj podala trestní oznámení. V rámci vyšetřování i v soudním 
řízení byli muž, stěžovatelka i její kamarádka opakovaně vyslechnuti. Výpověď stěžovatelky 
však považovaly vnitrostátní soudy za nekonzistentní, rozpornou a nelogickou. Byť muž 
organizoval poskytování sexuálních služeb, nebylo prokázáno, že by stěžovatelku                     
pod nátlakem nutil k prostituci, což byl skutek, za který mohl být jedině potrestán. Byl proto 
zproštěn viny. Nezávisle na trestním řízení bylo stěžovatelce v mezidobí přiznáno postavení 
oběti obchodování s lidmi. 
 
Stěžovatelka namítala, že vnitrostátní orgány neprovedly účinné vyšetřování, ačkoli jim 
předložila hájitelné tvrzení o tom, že byla donucena k prostituci, potažmo že byla sexuálně 
vykořisťována.  

 
II. Hodnocení Soudu 
Rozsudkem ze dne 19. července 2018 senát první sekce Soudu většinou hlasů shledal 
porušení článku 4 Úmluvy v jeho procesní složce. Věc byla na žádost vlády následně 
postoupena velkému senátu. 
 
Stěžovatelka dále namítala, že vnitrostátní orgány nedostály povinnosti účinně vyšetřit 
okolnosti obchodování s lidmi či kuplířství. Soud posuzoval námitku porušení čl. 4 Úmluvy,              
k čemuž ho vedla i jeho dosavadní judikatura týkající se obchodování s lidmi, i když uznal,   
že tytéž okolnosti mohou vyvolávat i otázky týkající se čl. 3 a 8 Úmluvy. Tento přístup 
umožňuje věnovat se otázkám špatného zacházení a zneužívání fyzické a psychické 
integrity stěžovatelky v širším kontextu obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování. Mezi 
špatným zacházením a zneužíváním na straně jedné a obchodováním s lidmi                                  
a vykořisťováním na straně druhé totiž existuje těsné pouto, a to tím spíše, je-li právě 
vykořisťování a obchodování podstatou špatného zacházení nebo zneužívání. Ačkoli 
obchodování s lidmi spadá pod čl. 4 Úmluvy, některé formy zacházení související                          
s obchodováním se mohou týkat i jiných článků Úmluvy. Zda určitá situace představuje 
obchodování s lidmi, nebo jde o samostatný problém nucené prostituce, je otázkou 
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skutkovou, která musí být posouzena ve světle všech relevantních okolností věci. Aby bylo 
možné zacházení posuzovat podle čl. 4 Úmluvy, musí být přítomny definiční znaky 
obchodování s lidmi podle mezinárodního práva. To určuje jednání obchodníka, sledovaný 
účel osobu vykořisťovat a k tomu použité prostředky. Pod čl. 4 Úmluvy spadá vnitrostátní                   
i přeshraniční obchodování, bez ohledu na to, zda je do něj zapojen organizovaný zločin. 
Pojem „nucené nebo povinné práce“ poskytuje ochranu před závažným vykořisťováním, jako 
je nucení k prostituci, i mimo kontext obchodování s lidmi. Jakékoli takové zacházení však 
s sebou může nést znaky, které jej kvalifikují jako „otroctví“ nebo „nevolnictví“, případně 
mohou vyvolat otázky z pohledu jiných článků Úmluvy. V tomto ohledu je podstatné,                    
že donucení je třeba chápat široce, takže zahrnuje jak zjevné, tak i jemnější formy nátlaku. 
 
Vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi se zpravidla dopouštějí soukromí aktéři,                        
tj. nedochází k němu na základě jednání, které by bylo přičitatelné státům, musí být 
posuzováno z hlediska pozitivních závazků. Pozitivní závazky na poli čl. 4 Úmluvy zahrnují 
povinnost: a) zavést zákonný a administrativní právní rámec zakazující a postihující 
obchodování; b) za určitých okolností přijmout praktická opatření k ochraně obětí                             
či potenciálních obětí obchodování; c) vést účinné vyšetřování v situacích, kdy mohlo dojít               
k obchodování. Zatímco první dvě povinnosti jsou hmotněprávní povahy, poslední z nich 
představuje pozitivní procesní závazek. Kvůli podobnosti mezi obchodováním s lidmi                      
a nucením k prostituci lze níže uvedené vztáhnout i na nucenou prostituci. 
 
Soud se nejdříve zabýval tím, zda přiznání postavení potenciální oběti obchodování s lidmi 
vede k závěru, že byly naplněny znaky trestného činu obchodování s lidmi. Podle Soudu 
však zvláštní zacházení s potenciální obětí nutně nepředurčuje závěr o tom, zda došlo                   
ke spáchání trestného činu; existuje tedy nezávisle na povinnosti vnitrostátních orgánů vést 
náležité vyšetřování. Potenciální oběti totiž potřebují podporu ještě před tím, než je učiněn 
závěr, zda došlo k trestnému činu. Opačný přístup by popřel smysl jejich ochrany. Otázka, 
zda byl spáchán trestný čin, musí být zodpovězena v trestním řízení. Současně Soud 
zdůraznil potřebu dbát ochrany práv obviněných, především právo být považován                        
za nevinného a ostatní záruky spravedlivého procesu podle čl. 6 Úmluvy. Samotnému 
přiznání postavení oběti proto nelze přikládat rozhodující pozornost.  
 
Následně Soud zkoumal, zda stěžovatelka vznesla hájitelné tvrzení či existovaly prima facie 
důkazy o tom, že byla podrobena nedovolenému zacházení. Otázku, zda vznikla povinnost 
provést účinné vyšetřování, je přitom nutné posuzovat ve světle okolností, které byly 
orgánům známy v době, kdy před nimi bylo učiněno tvrzení nebo předloženy prima facie 
důkazy o zacházení v rozporu s čl. 4 Úmluvy, nikoli na základě závěrů učiněných po 
ukončení vyšetřování. To je významné především tam, kde závěry řízení trpěly zásadními 
nedostatky. Jinak by hrozilo, že Soud nebude moci provést přezkum na poli článku 4 
Úmluvy.  
 
Vzhledem k okolnostem Soud shledal, že stěžovatelka patřila do zranitelné skupiny osob, 
zatímco postavení obviněného svědčilo o jeho dominantní roli a možnosti zneužívat její 
zranitelnosti za účelem kořistění z prostituce. Způsob, jakým byla stěžovatelka oslovena, 
patří mezi obvyklé cesty, kterými obchodníci lákají své oběti. To se týká i příslibu 
zprostředkování zaměstnání a vyvolání dojmu, že jde o známého rodiny, takže oběť nemá 
důvod k obavám. Další kroky obviněného, včetně poskytnutí ubytování, jsou 
charakteristickým chováním, které vede k vykořisťování. Obviněný navíc přiznal, že vůči 
stěžovatelce jedenkrát použil sílu. Bylo proto namístě vést obezřetné hodnocení ve vztahu              
k jím užitým prostředkům jakožto znaku obchodování s lidmi. Totéž platí o jeho tvrzení,                 
že stěžovatelce půjčil peníze. To totiž vyvolává otázku možné existence dlužnického pouta 
jakožto dalšího z prostředků, jak si oběť podmanit. Dotyčný byl navíc v minulosti odsouzen 
za donucení k prostituci a znásilnění, jednalo se o bývalého policistu a v jeho vozidle                   
se našly automatické pušky, mobilní telefony a prezervativy. Podle Soudu tak stěžovatelka 
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učinila hájitelné tvrzení a současně existovaly prima facie důkazy o tom, že se mohla stát 
obětí obchodování s lidmi anebo nucené prostituce, tedy zacházení v rozporu s čl. 4 Úmluvy. 
 
Dále se Soud zaměřil na reakci vnitrostátních orgánů, resp. na otázku, zda vyšetřování trpělo 
závažnými nedostatky. Vyšetřování přitom nemůže odviset od iniciativy stěžovatelky. Za jeho 
zahájení a vedení odpovídají vnitrostátní orgány. Soud shledal, že okolnosti, které mohly 
ozřejmit povahu vztahu stěžovatelky a obviněného, zůstaly neobjasněny. Konkrétně zůstaly 
nejasné okolnosti, jak byla stěžovatelka obviněným kontaktována. Nebyl zkoumán obsah 
jejich korespondence přes sociální síť Facebook, byť i jeho prostřednictvím mělo být 
stěžovatelce vyhrožováno. Současně nebyli vyslechnuti rodiče stěžovatelky, především její 
matka, která měla mít v minulosti s obviněným neshody. Nebyl vyslechnut ani vlastník bytu, 
ve kterém byla stěžovatelka ubytována. Zůstalo tak neobjasněno, kdo jí skutečně ubytování 
zajistil. Majitel bytu mohl dále vypovídat k atmosféře v bytě a vztahu stěžovatelky                           
a obviněného, který k ní docházel. Stejně tak nebyli vyslechnuti ani sousedé, kteří mohli 
vědět, jak často, případně zda sama či v doprovodu cizích mužů stěžovatelka vycházela                  
z bytu a jaký k nim měla vztah. Těmito výpověďmi mohlo být vneseno více světla stran 
otázky, zda se stěžovatelka nacházela pod dohledem. Sama skutečnost, že občas vyšla                
z bytu, nevylučuje, že nebyla pod nátlakem. Konečně nebyla vyslechnuta ani matka 
stěžovatelky a přítel její kamarádky, kterým se měla svěřit bezprostředně po opuštění bytu. 
Jejich prostřednictvím bylo možné ověřit důvěryhodnost výpovědi kamarádky stěžovatelky               
a vysvětlit rozpory mezi její výpovědí a výpovědí stěžovatelky. Soud proto konstatoval,                
že vnitrostátní orgány nedostály povinnosti řádně prošetřit relevantní skutečnosti a obstarat 
relevantní důkazy. Vycházely převážně z výpovědi stěžovatelky, což v rámci soudního řízení 
vedlo k tomu, že tvrzení obviněného stála proti jejím tvrzením, aniž je bylo možné něčím 
dalším podpořit. Soud zde odkázal na stanovisko Expertní skupiny pro potírání obchodu                 
s lidmi (GRETA) a dalších organizací ohledně požadavků na náležité vyšetřování,                    
podle kterého může existovat řada důvodů, proč oběti různých forem sexuálního zneužívání 
nemusí být ochotné spolupracovat a uvádět všechny podrobnosti. K tomu je třeba přičíst 
psychickou újmu, kterou oběť utrpí. Přílišné spoléhání na výpověď oběti tak nese svá rizika, 
a je proto nezbytné dále vyjasnit, a je-li to možné i podpořit, tvrzení oběti dalšími důkazy.  
 
Vzhledem k těmto nedostatkům došlo při vyšetřování k narušení schopnosti vnitrostátních 
orgánů určit skutečnou povahu vztahu mezi stěžovatelkou a obviněným, a zda jím byla 
stěžovatelka vykořisťována. Odezva vnitrostátních orgánů na hájitelné tvrzení a prima facie 
důkazy stran zacházení v rozporu s čl. 4 Úmluvy vykazovala závažné nedostatky. 
Způsobem, jakým bylo vedeno vyšetřování v dané věci, tedy došlo k porušení povinnosti 
účinného vyšetřování podle čl. 4 Úmluvy. 
 

I. 6 Účast v pracovních komisích, přednášková činnost 
 

 Národní korespondentka je členkou Mezirezortní koordinační skupiny                       
pro oblast boje proti obchodování s lidmi, který na národní úrovni odpovídá                 
za koordinaci aktivit, mezinárodní spolupráci, sledování a zavádění dobré 
praxe. MKS je svolávána minimálně dvakrát ročně. MKS monitoruje plnění 
úkolů stanovených v Národní strategii boje proti obchodování s lidmi a rovněž 
v rámci každoročně zpracovávaných Zpráv o stavu obchodování s lidmi v ČR. 
Tyto zprávy podrobně popisují situaci na území ČR a rovněž v zahraničí, 
existují-li vazby na ČR za daný rok. Jsou zveřejňovány v českém i anglickém 
znění na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde:       
http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx.  
 

 Národní korespondentka se podílí na vypracování podkladů pro zprávu 
o stavu obchodování s lidmi v ČR za příslušný uplynulý kalendářní rok. Zprávy 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx
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jsou věnovány problematice obchodování s lidmi jako trestnému 
činu a doprovodným jevům, které s obchodováním s lidmi úzce souvisejí. 
Zprávy podrobně popisují situaci na území ČR a rovněž v zahraničí, existují-li 
vazby na ČR, za daný rok. Zpráva je dále zaměřena na zhodnocení plnění 
priorit v oblasti potírání trestné činnosti obchodování s lidmi, přičemž jsou zde 
stanoveny nové oblasti zájmu pro rok nadcházející, a to v souladu s Národní 
strategií boje proti obchodování s lidmi v ČR pro období 2020–2023. 
 

 Národní korespondentka a členky týmu JUDr. Dana Přibylová a JUDr. Ingrid 
Záhorová-Nedbálková se zúčastnily jednání se zástupci výboru GRETA19                
ve složení Mr Ryszard Piotrowicz, Ms Helga Gayer a Ms Petya Nestorova. 
Jednání se týkalo prvního kola hodnocení implementace Úmluvy o opatřeních 
proti obchodování s lidmi Rady Evropy v České republice a uskutečnilo se               
ve dnech 4. – 8. března 2019. 

 

 Národní korespondentka zpracovala připomínky k prvnímu návrhu hodnotící 
zprávy THB-GRETA(2019)16. 
 

 Národní korespondentka se dne 2. 12. 2019 zúčastnila semináře pořádaného 
Radou Evropy na téma boj proti obchodování s lidmi. V průběhu semináře byl 
zástupci GRETA představen certifikovaný e-learningový kurz The HELP 
course20 on Combatting Trafficking in Human Beings - „Boj s obchodováním 
s lidmi“. Národní korespondentka se účastnila programu HELP k problematice 
obchodování s lidmi jako HELP TUTOR pro Českou republiku. 
 

 Národní korespondentka se zúčastnila virtuální konference s názvem „Human 
Trafficking in Times of Corona“ (14. a 15. října 2020, Vídeň). Konferenci 
pořádala Rakouská pracovní skupina pro boj proti obchodování s lidmi ve 
spolupráci s Vídeňským institutem pro mezinárodní dialog a spolupráci (VIDC) 
a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) u příležitosti Evropského dne boje 
proti obchodování s lidmi (EU Anti-Trafficking Day). 
 

 Národní korespondentka se zúčastnila online 10. zasedání smluvních stran 
Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (12. - 16. října 2020, Vídeň), a to vzhledem k problematice 
nadnárodního organizovaného zločinu a s ním spojené problematiky 
obchodování s lidmi a nelegální migrace. 

 
První e-learningový kurz Programu HELP na téma „Boj proti obchodování 
s lidmi“ 
 
Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv 
(Program HELP, http://help.elearning.ext.coe.int/) podporuje členské státy Rady 
Evropy v implementaci evropských standardů lidských práv na národní úrovni, 
zaměřuje se především na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních 
svobod, další klíčové dokumenty Rady Evropy a od roku 2015 také na právo 

                                                           
19 GRETA je kontrolní mechanismus zřízený Úmluvou o opatřeních proti obchodování s lidmi RE                 
a v současné době probíhá hodnocení implementace Úmluvy v CZ. 
20 Více informací o HELP Programme naleznete na www.coe.int/help. 

http://help.elearning.ext.coe.int/
http://www.coe.int/help
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Evropské unie. Cílem programu HELP je poskytovat soudcům, státním zástupcům                 
a advokátům napříč celou Evropou velmi kvalitní vzdělávání v oblasti ochrany 
lidských práv. HELP se také zaměřuje na orgány činné v trestním řízení, policii                    
a vězeňský personál. Díky kurzům HELP mohou právní profesionálové lépe chránit 
lidská práva na národní úrovni a mít přehled o aktuálním stavu neustále se 
vyvíjejících standardů a judikatury Evropského soudu pro lidská práva.  
 
První e-learningový kurz Programu HELP na téma „Boj proti obchodování s lidmi“ byl 
představen a oficiálně zahájen dne 2. prosince 2019 v rámci semináře 
organizovaným Radou Evropy a Justiční akademií. Semináře se zúčastnilo 26 
účastníků z řad soudců, státních zástupců a justičních a právních čekatelů. Za Radu 
Evropy se semináře zúčastnila paní Ana-Maria Telbis, koordinátorka projektu „HELP 
v EU“, paní Petya Nestorova, vedoucí odboru a výkonná tajemnice Úmluvy Rady 
Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi a paní Parosha Chandran, profesorka 
na King's College London a spoluautorka online kurzu HELP o boji proti obchodování 
s lidmi. Českými lektorkami kurzu byla Jana Zezulova (NSZ), která kurz tutorovala 
(HELP-TUTOR) a Jana Zapletalová Koláčková z Justiční akademie v pozici CZECH 
HELP FOCAL POINT. Po zahájení akce byli všichni účastníci zapsáni na webovou 
stránku kurzu. Tímto byla účastníkům dána možnost kdykoliv se na stránku kurzu 
připojit a procházet českou verzi kurzu online.  
 
Postupně po dobu 3 měsíců účastníci kurzu procházeli 9 online modelů: 

1. Úvod do tématu a právní rámec 
- problematika obchodování s lidmi a odpověď Rady Evropy, Úmluva                    

a monitoring jejího naplňování - GRETA 
2. Definice a právní koncepty 

- definice a právní koncepty obsažené v Úmluvě RE a dalších relevantních 
mezinárodních dokumentech 

3. Identifikace obětí obchodování s lidmi 
- povinnost státu identifikovat oběti, spolupráce s nevládními organizacemi 

při identifikování obětí obchodování 
4. Pomoc pro oběti obchodování s lidmi 

- práva obětí na asistenci a podporu ze strany státu, dopad traumatu                       
a viktimizace na fyzické a psychické zdraví oběti, minimální standard péče, 
který musí stát obětem poskytnout, čas na zotavení a rozvahu a pravidla 
jeho poskytování, minimální podmínky pro vydání povolení k pobytu                 
pro oběti obchodování 

5. Princip non-punishment 
- právní povaha a rozsah principu non-punishment, rozdíl v jeho používání 

u dětí a dospělých, výklad pojmu donucení, povinnost státu aplikovat tento 
princip  

6. Vyšetřování, stíhání a práva obětí 
- zvláštnosti vyšetřování a stíhání v případech obchodování s lidmi, 

důležitost ochrany a podpory obětí a svědků obchodování, důležitost 
zajišťování důkazů od počátku vyšetřování 

7. Ukládání trestu 
- kritéria, která je třeba zohlednit při rozhodování o výši trestu: represe, 

generální prevence, individuální prevence a náprava 
8. Odškodnění obětí obchodování 
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- důležitost odškodnění v případech obchodování s lidmi, odškodnění za 
majetkovou škodu a nemajetkovou újmu, zdroje odškodnění (pachatel                
či stát) 

9. Navracení a repatriace 
- mezinárodní standardy, bezpečný, důstojný a pokud možno dobrovolný 

návrat, podmínky při navracení dětských obětí, ochrana proti 
nedobrovolnému navrácení (non-refoulement) 

 
Úspěšné dokončení kurzu bylo též podmíněno absolvováním závěrečného testu. 
Část A. testu (povinná) obsahovala 20 testových otázek k problematice obchodování 
s lidmi. Pro úspěšné absolvování testu a kurzu bylo zapotřebí správně odpovědět 
minimálně na 16 otázek. V části B. (nepovinná) byly připraveny dvě otázky k diskusi 
(tyto se již nezapočítávaly do závěrečného hodnocení).  
 
HELP kurz úspěšně absolvovalo 17 účastníků (zapsáno do kurzu bylo 23 účastníků), 
a to 8 státních zástupců, 1 soudce a 8 justičních a právních čekatelů. Úspěšnost 
kurzu tedy byla 74 %. Účastníci byli na úplný závěr kurzu českými tutory vyzváni 
k hodnocení kurzu. Z 12 odpovědí na otázku, zda by kurz doporučili i svým kolegům, 
10 kolegů uvedlo, že by předmětný e-kurz rozhodně doporučilo a 2 kolegové uvedli, 
že by e-kurz spíše doporučili. Žádný účastník se nevyslovil v tom smyslu, že by kurz 
spíše nedoporučil či určitě nedoporučil. 
 
Kolegyně a kolegové, kteří úspěšně prošli celým kurzem, obdrželi od Rady Evropy 
certifikáty HELP programu o absolvování tohoto e-learningového kurzu.  
 
Online kurz Programu HELP o boji proti obchodování s lidmi bude i nadále k dispozici 
pro kolegyně a kolegy, kteří se zajímají o toto téma na webových stránkách Rady 
Evropy. 

 
I. 7 Trestný čin obchodování s lidmi v dovolací činnosti 
       
      JUDr. Ingrid Záhorová Nedbálková 
 
V roce 2020 byly na odboru mimořádných opravných prostředků evidovány pouze              
tři trestní věci, v nichž si obvinění podali dovolání, jejichž cílem bylo zpochybnění 
pravomocných soudních rozhodnutí, jimiž byli uznáni vinnými trestným činem 
obchodování s lidmi podle § 168 trestního zákoníku. Nejvyšší státní zástupce 
neinicioval podání žádného dovolání, jímž by nárokoval užití uvedené právní 
kvalifikace. S ohledem na skutečnost, že odbor mimořádných opravných prostředků 
se specializuje především na dovolací agendu, kdy dovolání je mimořádným 
opravným prostředkem, nelze v souvislosti s daným početním údajem generalizovat, 
že by se množství trestních věcí, v nichž byli pachatelé odsouzeni pro trestný čin 
obchodování s lidmi podle § 168 trestního zákoníku, jakkoliv snížilo. 
 
Spisová značka 1 NZO 53/2020 
 
Obviněný T. D. podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 
31. 10. 2019 sp. zn. 1 T 49/2019. Tímto rozhodnutím vrchní soud podle § 256 
trestního řádu zamítl mj. odvolání obviněného proti rozsudku Krajského soudu v Brně 
ze dne 18. 6. 2019 sp. zn. 53 T 4/2019, jímž byl uznán vinným zločinem obchodování 
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s lidmi podle § 168 odst. 1 alinea druhá odst. 3 písm. d) trestního zákoníku  a v bodě 
2) přečinem kuplířství podle § 189 odst. 1 alinea druhá trestního zákoníku.  
 
Po skutkové stránce se jednalo o trestnou činnost z roku 2016, kdy nevlastní matka 
obviněného (již odsouzená) zjednala nezletilou poškozenou mladší osmnácti let, 
která byla na útěku z výchovného ústavu, k provozování prostituce, kdy podstatnou 
část z takto získaných finančních prostředků předávala obviněnému, který takto 
získané peníze použil pro svoji vlastní potřebu ve formě úhrad nákladů na živobytí 
a na nákup pervitinu. Obviněný byl odsouzen za dva trestné činy, jejichž právní 
kvalifikace byla dána věkem poškozené s tím, že přísnější právní kvalifikace 
respektovala skutečnost, že jí v době skutku nebylo osmnáct let. Obviněnému byl 
uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání sedmi let.  
 
V dovolání obviněný uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. d), g) a l) 
trestního řádu. Za stěžejní je možné označit námitku dovolatele, že neměl být uznán 
vinným zločinem obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 alinea druhá, odst. 3               
písm. d) trestního zákoníku, neboť pro krátkou dobu (11 dní) než poškozená dosáhla 
zletilosti, se nemohlo jednat o tento závažný zločin. Nejvyšší soud ve svém 
rozhodnutí argumentoval, že rozhodná skutečnost pro naplnění skutkové podstaty 
trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 alinea druhá, odst. 3 písm. d) 
trestního zákoníku je aktivní jednání pachatele jako takové, nikoliv počet, tedy 
četnost porušení chráněného zájmu (objektu). Podle Nejvyššího soudu není 
podstatné, zda obviněný jednáním popsaným ve skutkové větě kořistil pouze 11 dní 
z toho, že jiný zjednal nezletilou poškozenou (dítě), aby byla užita k pohlavnímu 
styku a spáchal takový čin v úmyslu, aby poškozené bylo užito k prostituci, neboť 
skutková podstata trestného činu obchodování s lidmi by byla naplněna i v rámci 
jednoho případu, tedy jednoho pohlavního styku. Délka páchání trestného jednání 
tedy nemá na naplnění skutkové podstaty podle § 168 trestního zákoníku žádný vliv, 
neboť předmětem ochrany je dítě. K délce protiprávního jednání obviněného může 
být přihlíženo pouze v rámci ukládaného trestu. Proto Nejvyšší soud i tuto námitku 
označil za zcela neopodstatněnou a dovolání obviněného usnesením ze dne 24. 3. 
2020 sp. zn. 4 Tdo 284/2020 podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu odmítl. 
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020 sp. zn. 4 Tdo 284/2020 
 
Spisová značka 1 NZO 994/2020  
 
Obviněná Z. K. podala prostřednictvím obhájce dovolání ve věci vedené u Krajského 
soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 6 T 8/2019. V této věci byla rozsudkem 
uvedeného soudu ze dne 19. 2. 2020 uznána vinnou ze spáchání zločinu 
obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) trestního zákoníku 
a přečinu kuplířství podle § 189 odst. 1 trestního zákoníku. Za to byl obviněné podle 
§ 168 odst. 3 trestního zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání šesti let.  
 
Po skutkové stránce se jednalo o zprostředkování prostituce žen  
a dívek přes internet v roce 2017 až 2019, z něhož obviněná získala prospěch  
ve výši 300.000 Kč. Přísnější právní kvalifikaci zločinem obchodování s lidmi podle  
§ 168 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) trestního zákoníku zapříčinila skutečnost,  
že tři z devíti žen poskytujících prostituci byly mladší osmnácti let. Zmíněný rozsudek 
následně napadla obviněná odvoláním. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 
2. 7. 2020 sp. zn. 2 To 46/2020 bylo odvolání podle § 256 trestního řádu zamítnuto.  
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Obviněná podala dovolání z důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu,  
ale s ohledem na skutečnost, že se svými námitkami snažila pouze zpochybnit  
již stabilizovaný skutkový stav, Nejvyšší soud usnesením ze dne 8. 12. 2020                     
sp. zn. 7 Tdo 1195/2020 její dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu 
odmítl.  
 
Spisová značka 1 NZO 281/2020 
 
Obviněná Ing. K. Ž. podala prostřednictvím obhájce dovolání v trestní věci vedené 
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 49 T 16/2018. Rozsudkem Městského soudu 
v Praze ze dne 20. 9. 2019 sp. zn. 49 T 16/2018 byla uznána vinnou zločinem 
obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a), odst. 4  
písm. a) trestního zákoníku a přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201               
odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku. Za to jí byl uložen úhrnný trest 
odnětí svobody v trvání tří let, a to za užití § 58 odst. 1 trestního zákoníku 
s přihlédnutím k § 58 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, kdy výkon uloženého trestu 
byl podmíněně uložen na zkušební dobu v trvání pěti let za současného vyslovení 
dohledu. Obviněné byla dále uložena přiměřená povinnost podrobit se po dobu 
zkušební doby vhodným programům psychologického poradenství. Rozhodnutí 
soudu prvého stupně napadla odvoláním státní zástupkyně. O tomto odvolání 
rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 1. 10. 2020 sp. zn. 2 To 114/2019, 
kterým byl napadený rozsudek zrušen ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu, 
přičemž odvolací soud znovu sám rozhodl tak, že obviněnou Ing. K. Ž. odsoudil 
k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a šesti měsíců, a to za užití § 58 
odst. 1 trestního zákoníku, pro jehož výkon ji zařadil do věznice s ostrahou.  
 
Po skutkové stránce jednání obviněné spočívalo v tom, že jako matka nechala svoji 
nezletilou dceru po dobu téměř dvou let, a to od šesti let poškozené, v dočasném 
opatrování muže, pedagoga, ačkoli věděla o jeho pedofilní orientaci, a umožnila tak, 
že tento muž sexuálně její dceru zneužíval, čímž u ní došlo ke vzniku poruchy 
přizpůsobení a syndromu týraného a zneužívaného dítěte.  
 
Přestože dovolatelka ve svém mimořádném opravném prostředku uplatnila dovolací 
důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a h) trestního řádu, prostřednictvím nichž 
se snažila zpochybnit správnost jak výroku o vině, tak výroku o trestu, Nejvyšší soud 
naznal, že dovolání do výroku o vině není přípustné, neboť v odvolacím řízení  
byl přezkoumán pouze výrok o trestu. Výrok o trestu však označil za vadný s tím, 
že Vrchní soud v Praze nedostál svým požadavkům a neprovedl test proporcionality 
v duchu zásady přiměřenosti trestních sankcí, neboť uložení nepodmíněného trestu 
odnětí svobody opřel o argumenty, které nelze mít za srozumitelné a přesvědčivé. 
 
V posuzovaném případě nebylo sporu o tom, zda použít ustanovení § 58 odst. 1 
trestního zákoníku, ale kontroverzní mezi soudem prvního stupně a odvolacím 
soudem bylo, jakými důvody bylo použití tohoto moderačního ustanovení neseno 
a jak jeho použití konkrétně ovlivnilo druh a výměru trestu. Soud prvního stupně si byl 
vědom toho, že závažnost trestného činu a osoba obviněné by bez dalšího uložení 
trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby neznačily a podmínky  
pro použití § 58 odst. 1 trestního zákoníku spatřoval v posouzení rodinných poměrů 
obviněné. Soud prvního stupně ze dvou proti sobě stojících zájmů, tj. zájmu 
společnosti na potrestání pachatele na straně jedné a zájmu společnosti na vytvoření 
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podmínek pro minimalizaci důsledků, které dlouhodobé zneužívání bude mít na oběť, 
upřednostnil zájem oběti nad zájmem společnosti na přísné potrestání. Obviněné 
proto uložil při respektu k omezení uvedenému v § 58 odst. 3 písm. b) trestního 
zákoníku trest odnětí svobody ve výměře tří let, jehož výkon podmíněně odložil 
na nejdelší zkušební dobu pěti let za současného vyslovení dohledu nad obviněnou 
a za současného uložení přiměřené povinnosti podrobit se během zkušební doby 
vhodným programům psychologického poradenství. Odvolací soud shledal použití 
ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku důvodným, měl za to, že ve prospěch 
tohoto závěru svědčí výjimečné okolnosti případu, kterými je ojedinělost 
a neúplatnost vydání nezletilé obviněnou již odsouzenému P.D., přičemž současně 
trest v trvání minimálně osmi let by byl trestem nepřiměřeně přísným právě 
s ohledem na okolnosti případu. Jde-li o poměry pachatele, zde žádnou možnost 
z hlediska použití moderačního ustanovení § 58 odst. 1 trestního zákoníku neshledal. 
Z pohledu doporučení psychologů, kteří mají v péči nezletilou poškozenou Hanu, 
je takový trest mimo mantinely ustanovení § 39 trestního zákoníku, je zjevně 
nepřiměřený a jako takový nemůže obstát. Za trest adekvátní odpovídající hlediskům 
§ 39 trestního zákoníku, jakož i § 58 odst. 1 trestního zákoníku, odvolací soud 
pokládal úhrnný trest ve výměře čtyř let a šesti měsíců, pro jehož výkon obviněnou 
zařadil do věznice s ostrahou.  
 
Nejvyšší soud však uvedl, že hlediska, která odvolací soud vzal v úvahu 
při stanovení druhu trestu a jeho výměry, nelze označit za úplná a závěry odvolacího 
soudu proto nelze mít za přesvědčivé. Vytýká odvolacímu soudu, že se ani okrajově 
nezabýval otázkou nejlepšího zájmu dítěte, jak je akcentován i v čl. 3 odst. 1 Úmluvy 
o právech dítěte. V tomto kontextu odkázal na závěry k otázce zohlednění nejlepšího 
zájmu dítěte při ukládání trestu odnětí svobody pachateli obsažené v nálezu 
Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2020 sp. zn. IV. ÚS 950/19. V něm Ústavní soud 
konstatoval, že na přístupu k vlivu nejlepšího zájmu dítěte na ukládání trestu jeho 
rodiči v trestním řízení dosud není na mezinárodní ani vnitrostátní úrovni konsenzus 
a samotná tato problematika je značně komplikovaná, neboť ke svému uspokojivému 
řešení vyžaduje odpověď na řadu principiálních otázek mezí trestní represe, 
vyrovnávání zájmu jednotlivce a celku i přípustnost ingerence zájmu třetích osob do 
procesu volby a ukládání trestních sankcí. Nutně tak předpokládá citlivé vyvažování 
značně heterogenních zájmů, jejichž poměřování tradičně v trestním právu hrálo 
pouze omezenou roli. Podle Ústavního soudu je třeba rozlišovat mezi různými 
kategoriemi právních řízení podle typu dopadu na dítě (bod 52 nálezu). Jedním 
z typů řízení je řízení trestní, kdy je rodiči pečujícími o nezletilé dítě ukládán trest. 
Ačkoliv je tento trest ukládán jiné osobě než dítěti a dítě není ani procesním 
subjektem, uložení tohoto trestu má podle Ústavního soudu nezpochybnitelný přímý 
dopad i na život dítěte. To ostatně odráží i ustanovení § 39 odst. 1 trestního 
zákoníku, který ukládá trestním soudům přihlížet při ukládání trestu i k rodinným 
poměrům pachatele. Na druhou stranu však zdůrazňuje, že nejlepší zájem dítěte 
podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte absolutně neznemožňuje uložení trestu 
odnětí svobody s přímým výkonem jeho rodiči. Poukázal na to, že obecné soudy při 
ukládání tohoto druhu trestu musí k nejlepšímu zájmu dítěte přihlížet a přiznat mu 
náležitou váhu, když na druhé straně však v určitých případech konkurující veřejný 
zájem na přiměřeném potrestání pachatele může v konkrétním případě převážit. 
Podle Ústavního soudu nejlepší zájem dítěte jako faktor pro neuložení 
nepodmíněného trestu odnětí svobody jeho rodiči zesilují a zeslabují zejména tato 
kritéria: 
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- míra péče obžalovaného o dítě  
- míra faktické závislosti dítěte na obžalovaném 
- hloubka emočního vztahu dítěte k obžalovanému 
- míra, v jaké byl čin spáchán vůči dítěti 
- míra ohrožení řádného vývoje dítěte v případě, že rodič zůstane na svobodě. 

 
Skutečnost, že trestní soud vzal nejlepší zájem dítěte v úvahu a opravdu se jím 
zabýval, musí být materiálně obsažena v odůvodnění odsuzujícího rozsudku. 
Všechna zmíněná kritéria je pak třeba následně vážit proti dalším konkurujícím 
zájmům jako je závažnost činu, jeho následky atd. Přitom je třeba vycházet i z toho, 
že trest odnětí svobody je nejpřísnějším trestem, který podle českého trestního práva 
lze uložit. Nikdy proto jeho uložení nesmí být bráno na lehkou váhu a trestní soudy 
k němu smí sahat pouze jakožto k prostředku ultima ratio v systému trestů.  
Na druhou stranu pokud je již uložení tohoto trestu nevyhnutelné, veřejný zájem  
na ochraně společnosti je v takovém případě značný a zpravidla může převážit  
nad nejlepším zájmem dítěte, nejsou-li v konkrétním případě specifické okolnosti, 
které by významně zvyšovaly negativní dopad odsouzení rodiče k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody na dítě v porovnání s jinými případy.  
 
Nejvyšší soud odvolacímu soudu primárně vytknul, že se otázkou nejlepšího zájmu 
dítěte v odůvodnění svého rozsudku explicitně nevypořádal a relevantně nereagoval 
na úvahy obsažené v rozsudku soudu prvého stupně. Nemohl proto přesvědčivě 
vysvětlit, proč v konkrétním specifickém, nikoli běžném, případě nad nejlepším 
zájmem dítěte převážil konkurující veřejný zájem na přiměřeném potrestání 
pachatele. Nejvyšší soud konstatoval, že v dalším řízení bude na odvolacím soudu, 
aby tento nedostatek odstranil a aby se v odůvodnění svého rozhodnutí zabýval 
otázkou nejlepšího zájmu nezletilé poškozené. Proto Nejvyšší soud usnesením 
ze dne 27. 5. 2020 sp. zn. 8 Tdo 423/2020 zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze 
ve výroku, jímž z podnětu odvolání státního zástupce zrušil rozsudek soudu prvního 
stupně ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu a jímž podle § 259 odst. 3 trestního 
řádu znovu sám rozhodl o trestu obviněné Ing. K. Ž. Vrchnímu soudu v Praze 
přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2020 sp. zn. 8 Tdo 423/2020 
 
I. 8 Legislativa 
 

Evropská unie 
 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí,                     
kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 

 
Rada Evropy 

 

 Úmluva  Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi                            
(publ. pod  č. 33/2017 Sb. m. s.) 
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OSN 
 

 Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se 
ženami a dětmi z roku 2000 (tzv. Palermský protokol), který doplňuje Úmluvu 
OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (publ.                                     
pod č. 18/2015 Sb. m. s.) 
 

I. 9 Dokumenty 
 

 Ministerstvo vnitra: Národní strategie boje proti obchodování s lidmi                 
v České republice na období 2020–2023 

           https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx  
 

 Ministerstvo vnitra: Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice                
za rok 2019 

          https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx 
 

 Národní centrála proti organizovanému zločinu: Výroční zpráva NCOZ                       
za rok 2019 
https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-vyrocni-
zprava-ncoz-2019.aspx 
 

 UNODC: Globální zpráva OSN o obchodování s lidmi, 2018 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html 
 

 UNODC: Guidance Note on ‘abuse of a position of vulnerability’ as a means     
of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, Suppress                 
and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime 
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/ 
 

 UNODC: HUMAN TRAFFICKING INDICATORS 
https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf 
 

 UNODC: Impact of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons 
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/Thematic-Brief-on-
COVID-19-EN-ver.21.pdf  
 

 EUROPOL: Criminal networks involved in the trafficking and exploitation  
of underage victims in the EU, 2018 
 

 Europol: European Migrant Smuggling Centre - 4th Annual Report, 2020 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-

activity-report-%E2%80%93-2020 

 

 Europol: Beyond the pandemic, how COVID-19 will shape the serious                   

and organised crime landscape in the EU 

https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx
https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-vyrocni-zprava-ncoz-2019.aspx
https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-vyrocni-zprava-ncoz-2019.aspx
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/
https://www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/Thematic-Brief-on-COVID-19-EN-ver.21.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/wp-content/uploads/2020/05/Thematic-Brief-on-COVID-19-EN-ver.21.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
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https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-

how-covid-19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu  

 

 Europol: EU Policy Cycle - EMACT 

https://www.europol.europa.eu/empact 

 

 Europol: Trafficking in Human Beings 

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-

in-human-beings 

 

 Europol: The challenges of countering human trafficking in the digital era 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era  

 

 EUROJUST: Report on national legislation and Eurojust casework analysis              
on sham marriages (2020) 
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types/crime-types/trafficking-human-
beings 
 

 Evropská komise: Třetí zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje                      
proti obchodování s lidmi (2020) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU                     
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0661&qid=1608116132620 
 

 EVROPSKÁ KOMISE: Druhá zpráva o pokroku dosaženém v oblasti boje proti 
obchodování s lidmi (2018) podle článku 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, Brusel 3. 12. 2018, 
COM(2018) 777 final 

 

 EVROPSKÁ KOMISE: Zpráva Komise EP a R hodnotící v souladu s čl. 23 
odst. 2 směrnice 2011/36/EU účinky stávajících vnitrostátních právních 
předpisů, které stanoví jako trestný čin využívání služeb, jež jsou předmětem 
vykořisťování v rámci obchodování s lidmi, na prevenci obchodování s lidmi, 
Brusel 2. 12. 2016, COM)2016) 719 final 
 

 GRETA: Action against Trafficking in Human Beings 
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking 
  

 GRETA: In time of emergency the rights and safety of trafficking victims                             
must be respected and protected 
https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a  
 

 GRETA: Guidance note on preventing and combating trafficking in human 
beings for the purpose of labour exploitation 
https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-
human-beings-/1680a1060c  
 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu
https://www.europol.europa.eu/empact
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/trafficking-in-human-beings
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/challenges-of-countering-human-trafficking-in-digital-era
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types/crime-types/trafficking-human-beings
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types/crime-types/trafficking-human-beings
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0661&qid=1608116132620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0661&qid=1608116132620
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking
https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a
https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c
https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c
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 GRETA: Report concerning the implementation of the Council of Europe 
Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Czech 
Republic 
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-
europe-conventi/16809c3a2a  
 

 
  

https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/16809c3a2a
https://rm.coe.int/report-concerning-the-implementation-of-the-council-of-europe-conventi/16809c3a2a
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I. 10 Statistika 
 

 
168 zákon č. 40/2009 Sb. 
(§ 232a zákon č. 140/1961Sb.)         

 
 

  § stíháno obžalováno odsouzeno zproštěno zastaveno 

2010 26 26 11 9 0 

2011 33 31 21 7 0 

2012 33 31 13 6 0 

2013 30 30 22 0 0 

2014 25 25 6 0 0 

2015 19 18 22 5 0 

2016 19 19 8 4 0 

2017 16 16 15 4 0 

2018 18 18 16 2 0 

  2019     21          21          12        0           1 

  2020 10 9 8 8 0 
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II. Nelegální migrace  

 
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. 
 
II. 1 Obecně 
 
„Pandemie také zvýšila zranitelnost migrantů vůči riziku obchodování s lidmi                    
a pašování migrantů. Mezinárodní spolupráce prostřednictvím Úmluvy OSN                    
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu je naléhavější než kdy jindy. Musíme             
se spojit, abychom zabránili vykořisťování a chránili zranitelné osoby“ (generální 
tajemník OSN Antònio Guterres). 
 
„Při posuzování rozdílu mezi obchodováním s lidmi a pašováním lidí je velmi tenká 
hranice, která se často překrývá a nelze proto tyto dva problémy od sebe navzájem 
oddělovat“. 
 
Podle pravidelné souhrnné zprávy Ministerstva vnitra o migraci za III. čtvrtletí roku 
202021 bylo ve třetím čtvrtletí roku 2020 zadrženo celkem 2 676 osob, které byly 
na území České republiky nelegálně. V období leden až září 2020 bylo na území 
České republiky zadrženo celkem 4 300 cizinců, což je oproti minulému roku                      
o 27 cizinců více. Z tohoto počtu bylo 345 osob zadrženo na vnější schengenské 
hranici, tj. na mezinárodních letištích a 3 955 při nelegálním pobytu.  
 
Na nelegální migraci se podíleli občané Ukrajiny (1 850), Moldavska (597) 
a Vietnamu (284). Z celkového počtu bylo 130 osob zadrženo při nelegální tranzitní 
migraci. Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Afghánistánu (35), Alžírska (12), 
Maroka (12), Sýrie (11), Turecka (11) a Libye (9). U naprosté většiny osob bylo jako 
cíl cesty uvedeno Německo. Osoby využily k přepravě zejména nákladní automobil 
(33 osob), dále následovaly vlaky (16 osob), osobní auta (17 osob) a letadla 
(10 osob). 
 
Ve třetím čtvrtletí roku 2020 přicestovalo do Evropy nelegálně celkem 30 711 
migrantů (v roce 2019 se jednalo o 44 081 migrantů), z toho 29 083 po moři 
(Španělsko, Itálie, Řecko, Malta a Kypr) a 1 628 po zemi. Oproti stejnému období 
roku 2019 jsou příchody nižší přibližně o 32 %. Od začátku roku 2020 do Evropy 
nelegálně přicestovalo o 29 % méně migrantů než ve stejném období roku 2019, 
přičemž se jednalo celkem o 54 682 osob (z toho 49 417 po moři a 5 265 po zemi). 
 

                                                           
21 Tato zpráva obsahuje informace o stavu migrace jak na území ČR, tak v Evropě. V rámci České 
republiky jsou uvedeny statistiky legálně pobývajících cizinců a data týkající se mezinárodní ochrany. 
Situace v Evropě se zaměřuje na počty osob migrujících v rámci tří největších migračních tras  
– východní, centrální a západní středomořské trasy.   
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zdroj: IOM a UNHCR; Nelegální migrace na hlavních migračních trasách 1.1.2020-30.9.2020 

Zpráva Ministerstva vnitra o migraci za III. čtvrtletí roku 2020 

 
Situace v oblasti nelegální migrace a vliv pandemie COVID-19  
 
Celý rok 2020 byl významně poznamenán protikoronavirovými opatřeními, 
vyhlášením nouzového stavu na jaře a na podzim, zavedením hraničních kontrol              
či zákazem vstupu cizinců bez trvalého či přechodného pobytu. Vlivem těchto 
opatření nastal  v následujících měsících výrazný pokles počtu osob  zjištěných 
při nelegální migraci – březen (220 osob), duben (47 osob) a květen (154 osob). 
K opětovnému nárůstu v počtu cizinců v oblasti nelegální migrace došlo od července, 
kdy bylo zajištěno celkem 819 osob, dále pak v srpnu (900 osob), září (957 osob), 
říjnu (967 osob) a v měsíci listopadu byl celkový počet 997 osob.22 Poklesl počet lidí 
zadržených na vnější schengenské hranici. Policie zajistila 486 běženců, kteří se 
chtěli přes Českou republiku dostat do jiné země. Většinou mířili v dodávkách                    
a kamionech ze Slovenska do Německa. Nejvíce migrantů bylo z Afghánistánu, 
následovali Syřané, Marokánci a Turci. Za problémové lze označit Afghánce, kteří se 
často vydávají za nezletilé. 
 

Česká republika  
Policisté se při bezpečnostní akci na severu České republiky v září roku 2020 
zaměřili především na tranzitní migraci, kdy lidé využívají k úkrytu mezinárodní 
kamionovou přepravu. K jejich odhalení pomáhá speciální přístroj, monitor srdečního 
tepu, který je schopen za pomoci snímačů umístěných na vozidle detekovat možnou 
přítomnost osob. Při kontrole se také policie zaměřuje na kontrolu dokladů. Moderní 
technické vybavení, které má policie k dispozici ve vozech jim umožňuje 
rozpoznávání padělaných či pozměněných dokladů. Na severu ČR se v roce 2020 
podařilo při nelegální migraci odhalit již 234 osob. Nejvíce osob s nelegálním 

                                                           
22 Policie ČR, služba cizinecké policie. https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-obdobi-
od-1-1-2020-do-30-11-2020.aspx?q=cHJuPTE%3d  

file:///C:/Users/mdankova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XR22DLR6/Zpráva%20NK%20za%20rok%202020%20-%20Zezulová%2015.%202.%202021final.doc
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pobytem zaujímají osoby se státní příslušností Ukrajiny (76), Moldavska (31), 
Vietnamu (23) a Albánie (17). 
 
V listopadu roku 2020 se celníkům podařilo zadržet turecký kamion s návěsem,               
ve kterém bylo 48 migrantů, pravděpodobně Syřané a Turci. Všichni shodně 
prohlásili, že měli namířeno do Německa. Nelegální migranty v návěsu rozpoznal 
velkokapacitní rentgen. 

 
Z pozice národní korespondentky pro oblast boje proti obchodování s lidmi sleduji 
informace evropských institucí a organizací týkající se nelegální migrace a vlivu 
COVID-19 a s materiály pracuji. Informace a materiály publikuji na Extranetu státního 
zastupitelství.  
 
Do zprávy zahrnuji následující materiály. 
 
EUROPOL – 4. výroční zpráva o činnosti EMSC (European Migrant Smuggling 
Centre) – 202023 
 
Země po celém světě uzavřely své vnější hranice ve snaze zvládnout a izolovat 
COVID-19. Za těchto okolností zločinci hledají nové způsoby, jak zneužít zranitelnost 
nelegálních migrantů, kteří chtějí vstoupit do Evropy nebo po ní cestovat, dále osob, 
které se potýkají s finančními problémy, jsou oběťmi pracovního nebo sexuálního 
vykořisťování. Nezletilé osoby bez doprovodu jsou velmi zranitelné a čelí mnoha 
rizikům včetně násilí, zneužívání a vykořisťování.  
 
Vzhledem k posíleným kontrolním opatřením na hranicích a cestovním omezením 
zavedeným v celé EU je patrná změna v pašerácké činnosti: 

 změna z leteckých na pozemní a námořní trasy, jak dokládá zvýšený počet 
příjezdů na Kanárské ostrovy a přes Středozemní moře; 

 větší využívání malých lodí používaných k překračování říčních hranic                      
a Lamanšského průlivu;  

 ukrývání nelegálních migrantů v úkrytech v nákladních vozidlech a nákladních 
vlacích, které se neustále pohybují přes hranice. 
 

Zdá se, že pokusy o pašování migrantů byly kvůli přísnějším hraničním kontrolám 
omezeny, ale pašeráci neustále přizpůsobují své modi operandi a pašování migrantů 
i obchodování s lidmi pokračuje. 
 
Europol byl svědkem nárůstu hlášených pašeráckých aktivit migrantů v sekundárních 
pohybech, většinou v oblasti západního Balkánu a přes Lamanšský průliv; tyto 
pohyby byly většinou usnadněny ukrýváním migrantů v uzavřených oddílech vozidel. 
 
Nová zpráva Evropského centra proti pašování migrantů (EMSC) se vrací                            
k operacím podporovaným v roce 2019 a ke shromážděným zpravodajským 
informacím s cílem zachytit možný vývoj těchto oblastí trestné činnosti 

                                                           
23 EMSC 4th ANNUAL ACTIVITY REPORT – 2020. Europol/EMSC. EMSC Výroční zpráva o činnosti – 
2020. https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-
%E2%80%93-2020  

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
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v nadcházejících měsících. Jasnější představy možného vývoje by lépe mohly 
připravit účinnější reakci na tuto život ohrožující trestnou činnost. 
 

 Pašování migrantů – každodenní smrtelný byznys 
 
Pašeráci opakovaně riskují životy migrantů, přepravují je v přeplněných vozech, 
dodávkách a nákladních automobilech v život ohrožujících podmínkách a snaží 
se takto ukrýt co největší počet nelegálních uprchlíků, aby maximalizovali svůj zisk. 
Migranti jsou někdy schováváni v zastavěných prostorách uvnitř vozu nebo dokonce 
v prostorách motoru a jsou převáženi několik hodin bez zastávky.  
 
Pašeráci migrantů také často používají ke skrývání nelegálních migrantů nákladní 
prostory nákladních vlaků pro přepravu přes západní Balkán a sousední země. 
V prvním čtvrtletí roku 2020 zůstalo pašování v nákladních prostorách vlaků 
nejrozšířenějším modus operandi v druhotných přesunech z Řecka, přes region do 
severních zemí EU, stejně jako do celé EU a do Spojeného království. S vypuknutím 
pandemie COVID-19 je tato nebezpečná metoda ještě riskantnější, a to nejen pro 
migranty, kteří se dostali do úzkého kontaktu, ale i pro komunity v cílových zemích, 
kam jsou migranti dopravováni. 
 
Počátkem roku 2020 jsme byli svědky údajných pokusů tureckých orgánů usnadnit 
vstup velkým skupinám migrantů na turecko-řeckou pozemní hranici a přes ni, blízko 
řeckého hraničního přechodu města Kastanies. Takové pokusy, ať už politicky 
motivované, ukazují rizika masového pohybu migrantů přes vnější hranice EU, neboť 
není možná řádná registrace a kontrola migrantů. To zvyšuje motivaci nelegálních 
migrantů pokračovat v pohybu v rámci EU s pomocí zločineckých sítí a zároveň 
zůstav „pod dohledem“ úřadů. 
 

 Elektronické komunikační služby 
 
Využívání elektronické komunikační služby a jiných mobilních aplikací se stává stále 
rozšířenějším způsobem, jak organizované zločinecké skupiny operují. Nespornou 
výhodou těchto komunikačních služeb je okamžitá výměna informací a zároveň 
zachování anonymity uživatelů, zejména ze strany organizovaných zločineckých 
skupin. Pašeráci používají sociální sítě za účelem inzerce jejich služeb a šíření 
dezinformací týkajících se pandemie COVID-19 tak, aby zvýšili poptávku po jejich 
službách. Ceny, které si pašeráci účtují, vzrostly kvůli větším obtížím v cestování, 
nepřetržité poptávce a zvýšení rizika pro pašeráky.24 
 
Evropské centrum proti pašování migrantů (EMSC) opakovaně upozorňuje 
na nabízení falešných dokladů přes elektronické komunikační služby. Doklady jsou 
prodávány za účelem umožnění neoprávněného vstupu do zemí EU pod falešnou 
identitou. Komunikační služby a sociální média rovněž umožňují najímání                          
a vykořisťování obětí obchodování s lidmi. Další výzvou pro orgány EU jsou                     
tzv. „burner apps“, které usnadňují používání virtuálních čísel a komplikují tak pátrání 
po podezřelých užívajících tato čísla. 
 

                                                           
24 Zpráva Europolu - How COVID-19-related crime infected Europe during 2020. 11 November 2020. 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-
during-2020  

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
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 Padělání dokumentů 
 
Padělání dokumentů i nadále představuje zásadní součást byznysu pašeráků 
a je s pašováním migrantů úzce spojeno (ať už jako součást kompletního 
„pašovacího balíčku“ nebo v pozdějších fázích k legalizaci stavu uvízlých nelegálních 
migrantů).  
 
Internet a sociální sítě stále ve větší míře nabízejí prodej padělaných dokumentů 
a umožňují tak nezákonný vstup na území EU pod falešnou identitou. Bylo zjištěno 
obrovské množství online kanálů a skupin obsahujících více než 37 000 obrázků 
nabízejících přibližně 100 000 dokumentů. Některé skupiny měly desítky tisíc 
sledovatelů. Vyšetřování opakovaně odhalilo, že mnoho z nabízených dokumentů 
na internetu bylo ukradeno organizovanými skupinami kapsářů, kteří tyto dokumenty 
kradou turistům ve velkých evropských městech, např. v Barceloně. Tyto dokumenty 
jsou následně poskytnuty správcům platforem, kteří je všechny nahrají na příslušnou 
online skupinu. Migranti se následně vydávají za legální vlastníky dokumentů 
a získávají tak přístup do EU. Později migranti buď nadále žijí s falešnou 
dokumentací, nebo požádají o azyl na základě jejich skutečné nebo jiné identity. 
Organizované zločinecké skupiny mají nejčastěji sídlo v Řecku a Turecku, odkud 
nabízejí dokumenty nelegálním migrantům.25 
 
Vzhledem k rostoucímu počtu odhalených osob v posledních letech lze očekávat 
další nárůst případů vízových podvodů (používání padělaných a podvodných 
dokladů), jakmile se letecká doprava do zemí EU vrátí k normálnímu stavu (stavu 
před pandemií COVID-19). Rozvoj padělání dokumentů je podpořen všeobecným 
trendem směřujícím ke kvalitnějším dokladům totožnosti a vízům a také všeobecným 
zvýšením opatření na ochranu hranic na vnější hranici EU. Oba vývojové trendy 
způsobují, že podvody s vízy se zdají být mnohem méně riskantní, a tudíž 
atraktivnější možností pro nelegální vstup do EU. V důsledku toho získávají podvody 
s dokumenty a online obchodování s podvodnými dokumenty na významu 
pro organizované usnadnění nelegálního přistěhovalectví. 
 

 Co můžeme očekávat v průběhu roku 2021(podle vývoje v roce 2020) 
 
Během pandemie COVID-19 se migrační toky snížily. Uvolnění cestovních 
a pohybových omezení pravděpodobně povede k rostoucímu pohybu nelegálních 
migrantů. 
 
Jak vyplývá ze zprávy o činnosti EMSC, ve střednědobém až dlouhodobém horizontu 
se mohou pašeráci migrantů uchýlit k opatřením omezujícím počet nelegálních 
migrantů pašovaných během jednotlivých cest nebo k využívání bezpečnějších 
obydlí, a to z důvodu omezení vystavení osob možným nákazám COVID-19. 
Přestože hospodářský dopad krize způsobený COVID-19 v Evropě zatím není jasný, 
očekává se, že bude významný. Lze proto předpokládat, že dopad na ekonomiku 
v rozvojovém světě bude pravděpodobně ještě větší. Dlouhodobá ekonomická 
nestabilita a přetrvávající nedostatek příležitostí v některých afrických ekonomikách 
mohou vyvolat další vlnu nelegální migrace do EU. Oslabující ekonomika v EU může 

                                                           
25 EMSC 4th ANNUAL ACTIVITY REPORT – 2020. Europol/EMSC. EMSC Výroční zpráva o činnosti – 
2020. https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-
%E2%80%93-2020  

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
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navíc zvýšit poptávku po levné pracovní síle, přístupné prostřednictvím vykořisťování 
pracovní síly v souvislosti s dluhovým otroctvím, neboť nelegální migranti velmi často 
svým pašerákům dluží nemalé finanční prostředky. Europol očekává trvalou 
poptávku po službách organizovaného pašování migrantů na západním Balkáně 
a v sousedních zemích.  
 
V závislosti na délce trvání omezení v letecké dopravě lze očekávat odklon 
pašeráckých aktivit na pozemní a námořní trasy. To bude mít s největší 
pravděpodobností dopady na trasy do západního a východního Středomoří. Někteří 
migranti by se také mohli alternativně rozhodnout pro dlouhý a riskantní přechod 
ze Senegalu, Mauritánie nebo Západní Sahary na Kanárské ostrovy (Španělsko). 
Turecká politika se bude pravděpodobně i nadále soustředit na minimalizaci počtu 
migrantů v zemi. Očekávají se další, pokud možno rafinovanější pokusy vyhnat 
migranty z Turecka k hranicím s Řeckem a v menší míře ke Kyperské republice 
a k hranici s Bulharskem.  
 
Východní středomořská trasa před pandemií COVID-19 zaznamenala nárůst 
migrantů z afrických zemí. Afričtí nelegální migranti a jejich zprostředkovatelé 
využívali k cestě do Turecka poměrně shovívavé turecké vízové povinnosti a dobré 
letecké spojení do Istanbulu. Dále pak pokračovali v cestě zavedenými pašeráckými 
trasami na řecké ostrovy v Egejském moři, na západní Balkán a do sousedních zemí 
nebo přes jihovýchodní Turecko a Kyperskou republiku dále do severních zemí EU. 
Vzhledem k pandemii COVID-19 a omezení letecké dopravy lze i do budoucna 
očekávat znatelný pokles tohoto vývoje. Je však pravděpodobné, že migrační tlak 
z afrických zemí bude pokračovat, jakmile budou zrušena cestovní omezení, což 
bude mít trvalý dopad na pašování migrantů do EU a v rámci EU.26 
 

 Letecké pašování 
 
Vlivem přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 a s nimi spojeným 
omezením letecké dopravy pašování migrantů jejím prostřednictvím na konci prvního 
čtvrtletí roku 2020 drasticky kleslo. Tato situace si vynutila hledat jinou alternativu 
cest a pašeráci tak přesunuli svoji činnost na pevninu a k moři, kde tyto trasy nabízejí 
větší kapacitu a mohou tak vyrovnat ekonomické ztráty, které pašerácké organizace 
utrpěly. Vzhledem k tomu, že přeprava zboží skrze nákladní vlakovou dopravu 
nebyla pandemií COVID-19 významně ovlivněna, tento modus operandi pašování               
v nákladních automobilech byl široce využíván.27 
 

 Pracovní vykořisťování v zemědělském odvětví 
 
Zemědělství je sektorem, kde dochází obzvláště často k pracovnímu vykořisťování, 
velký počet pracovníků je zaměstnán na nepravidelnou pracovní dobu, 
prostřednictvím třetích stran nebo jako nelegální pracovníci. Krize vyvolaná pandemií 
COVID-19 v roce 2020 začala odhalovat nejisté podmínky, ve kterých se mnoho lidí 

                                                           
26 EMSC 4th ANNUAL ACTIVITY REPORT – 2020. Europol/EMSC. EMSC Výroční zpráva o činnosti – 
2020. https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-
%E2%80%93-2020  
27 Zpráva Europolu - How COVID-19-related crime infected Europe during 2020. 11 November 2020. 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-
during-2020  
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ocitlo, a to zejména podmínky týkající se nezaměstnanosti v různých oblastech. 
Jedná se primárně o osoby pracující v zemědělství, sezónní pracovníky v turistickém 
průmyslu nebo osoby pracující v domácnostech. 
 

V říjnu 2020 se národní korespondentka, JUDr. Jana Zezulová, Ph.D., zúčastnila virtuální 
konference s názvem „Human Trafficking in Times of Corona“, kterou pořádala Rakouská 
pracovní skupina pro boj proti obchodování s lidmi ve spolupráci s Vídeňským institutem                
pro mezinárodní dialog a spolupráci (VIDC) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM). 
V průběhu konference bylo poukázáno na přetrvávající problém pracovního vykořisťování 
v zemědělství. Jako příklad vykořisťování v zemědělství v Německu byla uvedena chřestová 
pole. Zejména pracovníci z východu jsou nuceni každoročně přijíždět do Rakouska                       
a Německa na sezónní práci. Jelikož tito lidé potřebují práci, jsou ochotni pracovat i za málo 
peněz a při špatných pracovních podmínkách. Zásadní problém představují agentury práce, 
které sezónní práce v zemědělství či masozpracovatelském průmyslu zprostředkovávají. 
Tyto agentury pracovníkům zajišťují vše nutné, tj. cestu, ubytování, pracovní smlouvu, avšak 
za tyto služby si berou obrovské poplatky. Častým problémem je, že pracovníci sice                     
v souladu se zákonem pobírají minimální mzdu vyžadovanou danou zemí, ve skutečnosti je 
však většina jejich mzdy zabavena jako poplatek za jídlo, přepravu a jako jiné poplatky. 

 

EUROPOL - zpráva monitorovacího týmu (EPMT) - č. 458 a 45928 
 
Předložené zprávy monitorují napomáhání a organizování nelegální migrace 
ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2020 a zaměřují se zejména na přepravu 
nelegálních migrantů ve skrytých prostorách vozidel a jinou přepravu se zvýšeným 
rizikem. 
 
Tyto zprávy by měly sloužit jako podklad pro odhalování organizovaných 
zločineckých skupin aktivních při napomáhání a organizování nelegální migrace, 
k iniciaci vyšetřování po celé Evropě, a k podpoře, sledování, vyšetřování 
a předcházení organizování nelegální migrace.  
 
Klíčové poznatky:  
 

 Zatímco ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2019 činil podíl případů zjištěných 
v nákladních automobilech o něco více než polovinu z celkového počtu, podíl 
ve třetím čtvrtletí 2020 činil zhruba 70%, přičemž Rakousko hlásilo zjištěné 
případy úkrytu v nákladních automobilech téměř denně. 

 Chorvatské úřady nedávno ohlásily zločineckou skupinu, u níž je podezření, 
že stojí za nárůstem příletů jihoamerických žen (většinou brazilských) 
na letiště v Záhřebu od září 2020 a potenciálně za jejich sexuálním 
vykořisťováním. Brazilské ženy dorazily ve dvojicích, předložily negativní testy 
COVID-19, měly zarezervované ubytování v Chorvatsku a přivezly s sebou 
dostatek zavazadel a finančních prostředků, aby zdůvodnily svůj pobyt 
v Chorvatsku jako turistický. Přesto ve většině případů okamžitě opustily 
Chorvatsko po pozemní hranici směrem do Slovinska. Souběžně bylo zjištěno, 
že občané Jižní Ameriky, většinou Brazilci, začali v Chorvatsku nabízet 
sexuální služby prostřednictvím různých online platforem pro dospělé. 
Komunikace s potenciálními klienty probíhá v angličtině pomocí aplikace 
WhatsApp. 

                                                           
28 Europol/EMSC Evropské centrum pro boj proti pašování migrantů. EPMT 458/2020 a 459/2020. 
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 Od začátku roku 2020 čelila Itálie zvýšenému migračnímu toku. Počet 
příchozích se ve srovnání s rokem 2019 ztrojnásobil. Tento nárůst je většinou 
výsledkem významných migračních proudů z Libye a Tuniska. Většina 
nelegálních migrantů, kteří se dostanou do Itálie, jsou přesto tuniští státní 
příslušníci, jejichž počet je šestkrát vyšší než v roce 2019. Jedním z důvodů 
tohoto nárůstu by mohla být souvislost se sociálně-politickou krizí v Tunisku, 
která postihuje zejména mladou populaci s nízkou socioekonomickou úrovní, 
která vnímá nelegální migraci jako jediný způsob, jak uniknout chudobě. Navíc 
během prvních měsíců pandemie COVID-19 došlo k poklesu repatriací, 
to mohlo působit jako motivace kvůli vnímání nižšího rizika potenciální 
repatriace. 

 Část nelegálních migrantů, kterým je zprostředkována cesta do Itálie přes 
Středozemní moře, je dále pašována do dalších členských států EU. 
Souběžně s tím se někteří nelegální migranti prostřednictvím různých 
západobalkánských tras pokusili dostat do Itálie. 

 Jednou ze západobalkánských tras je takzvaná, „jadranská pobřežní cesta“, 
po které převaděči přepravují nelegální migranty, kteří vstoupili do Bosny 
a Hercegoviny obvykle přes Albánii a Srbsko, přes Chorvatsko a Slovinsko 
do Itálie nebo Rakouska. 

 „Poplatek za pašování“ se v poslední době pohyboval mezi 1.300 a 1.500 
EUR na cestě z Tuniska do Itálie při dosažení Lampedusy a mezi 500 a 1.000 
EUR za dosažení Pantelleria. Ačkoli se obecně průměrný „poplatek 
za pašování“ v průběhu roku 2020 ve srovnání s rokem 2019 zvýšil, je třeba 
poznamenat, že ceny placené za jednotlivé zprostředkované služby se mohou 
výrazně lišit. 
 

EUROJUST – Virtuální setkání skupiny Focus Group (Eurojust) na téma 
pašování migrantů, listopad 2020 
 

 Focus Group 
   

Za účelem dalšího posílení boje proti pašování migrantů zřídila Agentura EU 
pro justiční spolupráci v trestních věcech – Eurojust – pracovní skupinu Focus Group, 
která sdružuje státní zástupce ze všech členských států EU, kteří se zabývají 
problematikou pašování migrantů a nelegální migrace. Vytvoření Focus Group 
navazuje na iniciativu Rady EU z prosince 2018, kdy se vedoucí představitelé EU 
rozhodli zintenzivnit opatření proti pašování migrantů na úrovni EU. Dne 6. prosince 
2018 schválila Rada EU komplexní a operativní soubor opatření k urychlení reakce 
v boji proti pašování migrantů (dokument Rady 15250/18) na základě posílené 
spolupráce na úrovni EU, i na vnitrostátní úrovni. Skupina Focus Group byla 
následně zřízena 5. listopadu 2019 Kolegiem Eurojustu. Členkou Focus Group 
za soustavu státního zastupitelství je JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. 
 
Mezi klíčové aktivity Focus Group patří sdílení osvědčených postupů vyšetřování 
případů pašování migrantů, analýza trendů a nového vývoje operačních taktik 
organizovaných zločineckých skupin zapojených do případů pašování migrantů 
a nelegální migrace, studium dopadu posunů v trasách pašování migrantů 
a shromažďování informací o aktuálních výzvách a diskuse o možnostech 
mezinárodní justiční spolupráce v boji proti tomuto konkrétnímu typu přeshraniční 
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trestné činnosti. Zásadní je též brát v úvahu neustále se měnící modus operandi 
zločineckých organizací. 
 
Stěžejní témata setkání byla následující: 

- podvodné sňatky či sňatky s výhodou jako forma pašování migrantů                        
a obchodování s lidmi 

- kriminální trendy v pašování migrantů 
- pašování migrantů – středozemní cesty 
- společné vyšetřovací týmy 
- výslech migrantů 

 

 Podvodné sňatky či sňatky s výhodou (Sham marriages or Marriages            
convenience) 

 
K problematice podvodných sňatků zpracoval Eurojust v roce 2020 zprávu „Report 
on national legislation and Eurojust casework analysis on sham marriages“. Účel této 
zprávy je zvýšení povědomí a poskytnutí doporučení týkající se této trestné činnosti, 
jenž se vyznačuje nízkým rizikem a vysokým výnosem. Zpráva čerpá z praktických 
zkušeností s vyšetřováním podvodných sňatků, na které se Eurojust zaměřil v letech 
2012 až 2020. Na odpovědích na otázky týkajících se kriminalizace „marriages of 
convenience“ a dalších otázek se za ČR částečně podílela i národní korespondentka 
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. 
 
Evropská komise podvodné sňatky kvalifikovala jako třetí nejčastější formu pašování 
osob do Evropské unie. Hranice mezi pašováním migrantů (prostřednictvím 
organizování podvodných sňatků) a obchodováním s lidmi bývá často velmi tenká. 
Zločinecké organizace mají obrovské zisky, přičemž se zaměřují na nalákání žen, 
které se nacházejí ve zranitelných pozicích. Místo snadného výdělku, který je obětem 
avizován, se však oběti rychle ocitají v síti vykořisťování a zneužívání.  
 
Z analýzy případů předložených Eurojustu vyplynulo, že podvodné sňatky jsou velmi 
obtížně zjistitelné. Důvodem je to, že jsou obvykle spojeny s relativně méně 
závažnými trestnými činy, jako jsou podvody s doklady nebo porušení správních 
předpisů, které jsou spojeny s nízkými sankcemi. Zároveň organizované zločinecké 
skupiny zřizují propracované podvodné programy (např. využívání falešných 
společností v EU k náboru potenciálních nevěst, případně i ženichů), které vytvářejí 
významné zisky. V důsledku toho se tento specifický modus operandi jeví jako málo 
riziková, ale zároveň vysoce výnosná trestná činnost. 
 
Ze zprávy také vyplývá, že pašeráci využívají rozdílné právní úpravy ve vnitrostátních 
právních předpisech [např. podvodné sňatky jako forma pašování migrantů                        
(Nizozemsko, Švédsko, Slovensko); podvodné sňatky jako forma obchodování 
s lidmi]. 
 

Česká republika  
Orgány činné v trestním řízení vyšetřovaly organizovanou zločineckou skupinu, která 
sjednávala podvodné sňatky za účelem usnadnění mužům pocházejícím z Kosova 
vstupu a dlouhodobého po bytu na území schengenských zemí, zejména Německa. 
Organizovaná zločinecká skupina kontaktovala a rekrutovala české ženy 
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ze zranitelných skupin žijících v extrémní chudobě, většinou romského původu. Cena 
za manželství byla kolem 20 000 EUR, přičemž ženy obdržely asi 300 EUR. 

 

 Nové převaděčské trendy v členských státech EU z pohledu EUROPOLU 
a EUROJUSTU29 

 
Navzdory pandemii COVID-19 byla zaznamenána kontinuita trestné činnosti spojené 
s pašováním migrantů. Vysoce flexibilní a adaptivní povahu organizovaných 
zločineckých skupin potvrzuje skutečnost, že v roce 2020 došlo k oživení Atlantické 
cesty. Zároveň platí, že tři hlavní pašerácké trasy jsou stále plně funkční, přičemž 
nejvíce využívanou trasou byla cesta přes centrální Středomoří. 
 
Spolupráce mezi Eurojustem a Europolem má pro boj proti pašování migrantů 
obrovský význam, a to zejména díky jejich kombinované a doplňkové podpoře 
jak soudních, tak donucovacích orgánů. Pro obě agentury zůstává nejvyšší prioritou 
spolupráce se třetími zeměmi. 
 

 Západní středomořská cesta a vyšetřovací techniky 
 
Pandemie COVID-19 vedla k posunu v trasách pro pašování migrantů ze Severního 
Maroka (na Španělský poloostrov) směrem k reaktivované Atlantické cestě 
(z Maroka, Senegalu a Mauritánie na Kanárské ostrovy). Počet nelegálních migrantů 
přicházejících na Kanárské ostrovy se v roce 2020 exponenciálně zvýšil. Rovněž byl 
pozorován přesun aktivit z Maroka do Alžírska (a dále do Španělska). Bylo 
konstatováno, že Atlantická cesta je velmi náročnou cestou (mnoho lidí zemře 
v důsledku dehydratace či hladu, cesta trvá v průměru sedm dní, migranti jsou 
převážně muži z Mali nebo Senegalu). 
 
Hlavní vyšetřovací problém představuje sledování činnosti organizovaných 
zločineckých skupin, které ve většině případů mají své sídlo v zemích svého původu 
(Senegal, Mauritánie, Alžírsko). Trestní stíhání je velmi často omezeno pouze                  
na kapitána lodi a nikoli již na hlavní pachatele. Hlavní důkazy poskytují svědci 
(migranti), kteří jsou schopni identifikovat právě jen kapitána lodi, většinou totiž 
nemají informace týkající se pašerácké sítě a informace, jak tyto organizované 
skupiny operují. Pozornost je v současné chvíli zaměřena na posílení spolupráce 
s hlavními zeměmi původu migrace (západoafrické státy) i na potřebu vytvoření 
mechanismů pro rychlý přenos informací a důkazů. 
 

Operace „Vulcano“ 
Operace „Vulcano byla vedena proti marockým zločineckým organizacím, které jsou 
odpovědné za pašování migrantů na Kanárské ostrovy. Vyšetřována byla ta část organizace, 
která působila ve Španělsku. Tato převáděla migranty do mezilehlých cílových bodů. 
Hlavním cílem vyšetřování bylo přihlášení a registrace skrze vzdálený počítač, to se však 
bohužel nepodařilo. 

 

Operace „Sidecar“ 
Operace „Sidecar“ se zaměřila na marockou organizovanou zločineckou skupinu se sídlem 
v Almerii, která zajišťovala vstup a tranzit migrantů zejména z Alžírska do Španělska. 

                                                           
29 Eurojust meeting on migrant smuggling (12. 11. 2020) - videokonference, Outcome Report.  
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Vyšetřování začalo v době, kdy došlo k vysokému nárůstu příjezdů na pobřeží Almeria 
ve Španělsku. Organizovaná zločinecká skupina měla velmi specifický modus operandi:  
- Lodě nepřiplouvaly v nočních hodinách, ale kdykoli během dne. 
- Migranti museli poslat fotografii, která organizaci potvrdila jejich totožnost (příjezd). 
- Lodě/čluny s migranty pluly ve velkých skupinách, neboť organizace spoléhají na to,                     
  že  pobřežní stráž bude schopna zachytit pouze jeden z člunů, nikoliv všechny. 
- Různé ceny v závislosti na rychlosti přepravy. 
- Loď/člun se ihned vrací do Maroka: tzv. „Patera Taxi“. 
- Organizace má ve Španělsku zázemí pro přijímání migrantů, nečekají tedy na migranty na  
  pláži. 
- Místa setkání jsou s migranty předem dohodnuta. 

 

 Centrální středomořská cesta – výzvy v rámci spolupráce se třetími zeměmi 
 
Spolupráce se třetími státy, jako je Libye, zůstává klíčová, jak ukazuje enormní 
nárůst migrantů vystupujících na Sicílii v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019. Případ 
„Glauco“ se stal tragicky známým po celé Evropě (v říjnu 2013 zahynulo 368 
migrantů, když se s nimi poblíž Lampedusy potopila hořící přeplněná rybářská loď). 
Tato tragédie odstartovala nový přístup v boji proti pašování migrantů, obchodu 
s lidmi a nadnárodnímu organizovanému zločinu. Došlo k vytvoření specializované 
skupiny žalobců v Palermu, vyšetřování bylo zaměřeno na zločinecké sítě a jejich 
organizaci a byla také posílena mezinárodní spolupráce.  
 

 Východní středomořská cesta  
 
Situace na turecko-řeckých pozemních hranicích je v současnosti označena 
za klidnou, migrační tlak na balkánské migrační trase je nadále nízký.  
 

Požár v uprchlickém táboře Moria  
Dne 8. září 2020 vypukly tři samostatné požáry, které zničily většinu uprchlického tábora 
Moria, který se nachází na řeckém ostrově Lesbos. Oheň zničil více jak 80 % největšího 
uprchlického tábora v Evropě, který vyhnal více než 12 600 migrantů a uprchlíků. The UN's 
Refugee Agency, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vydal prohlášení, že nebyly 
hlášeny žádné oběti. Příčina vzniku požárů se stále vyšetřuje. Kapacita tábora byla přibližně 
pro 3 000 osob (migrantů a uprchlíků). Zařízení však bylo po dlouhou dobu přeplněno kvůli 
vysokému počtu uprchlíků. Týden před požáry bylo po potvrzení 35 pozitivních případů 
nakažení nemocí COVID-19 zavedeno přísné uzavření tábora a byl zakázán vstup i výstup. 
Mezinárodní organizace pro migraci, UNHCR, UNICEF a Evropský podpůrný úřad pro otázky 
azylu úzce spolupracují s řeckými orgány na organizaci přemístění zejména dětí                        
bez doprovodu a zranitelných žadatelů o azyl do jiných členských států. UNICEF zdůraznil 
potřebu „rychlé a bezpečné reakce“, neboť pandemie dále komplikuje pomoc zejména dětem 
bez doprovodu. 

 

 Společné vyšetřovací týmy 
 
Společné vyšetřovací týmy (Joint Investigation Teams) jsou jedním 
z nejpokročilejších nástrojů používaných v mezinárodní spolupráci v trestních 
věcech. Poskytování provozní, právní a finanční podpory společných vyšetřovacích 
týmů je klíčovou součástí poslání Eurojustu. 
 



48 
 

 Výslech migrantů 
 

Upozornit je třeba také na problémy spojené se získáváním svědeckých výpovědí, 
nahlížením na tyto svědky jako na zvlášť zranitelné osoby a vůbec na problematiku 
ochrany obětí v trestním řízení. Při výslechu oběti je nutné si vždy uvědomit její roli 
v celé věci, a jakou hodnotu poskytnutá informace bude mít pro trestní řízení.  
 

V Italském právním rámci může vyšetřující soudce označit vyloděné migranty za zvlášť 
zranitelné oběti, což znamená, že tyto osoby mohou být okamžitě vyslechnuty justičním 
orgánem, aniž by bylo nutné tyto osoby konfrontovat s podezřelými (ochrana zvlášť 
zranitelných osob před druhotnou viktimizací). Migrant také může učinit prohlášení před 
úředníkem azylového úřadu, agenturou FRONTEX nebo před uznanou nevládní organizací. 
V případě podezření, že je žadatel o azyl obětí obchodování s lidmi, úřady ihned informují 
policii.  

  

Témata pro přínosný rozhovor: 
- Pašerácká trasa (start, tranzitní země, zastávky, mezipřistání, požadovaný cíl 

cesty, lokalizace hraničního přechodu). 
- Kontakt s pašerákem (kontakt během cesty, prvotní navázání kontaktu 

prostřednictvím rodiny, facebooku či migračního centra). 
- Způsob komunikace s pašerákem (sociální sítě, pošta, telefon). 
- Způsob platby (hotovost, převodem, šek, Hawala, bitcoiny či jiné) a kdy? 
- Způsob dopravy (loď, osobní automobil, nákladní automobil, letadlo). 
- Doklady o pobytu a role pašeráka (falešné/padělané doklady). 
- Způsob a metody spolupráce mezi pašeráky (hierarchická nebo jiná struktura 

či jednotlivec). 
- Jaké jednotlivé role pašeráků byly zjištěny (náborář, řidič, vůdce, 

zkorumpovaní úředníci atd.)? 
- Nebezpečí během pašování (konflikty, úmrtí, zranění či jiné události a popis 

situace). 
- Jiné druhy trestné činnosti: terorismus, obchodování s lidmi, obchod 

s drogami, válečné zločiny. 
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II. 2 Analytická činnost NK – výběr 
 

 § 340 Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice 

 § 348 Padělání a pozměňování veřejné listiny 

 § 88 trestního řádu – odposlech a záznam telekomunikačního provozu 
 
Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu 
Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu  
(č. 77/2013 Sb. m. s.)  

čl. 6 Trestnost 
 

Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby byly, 
pokud budou spáchány úmyslně a s cílem získat, přímo nebo nepřímo, finanční nebo jiný hmotný 
prospěch, za trestné činy pokládány:  
  
(a) pašování přistěhovalců;  
  
(b) pokud byly spáchány s cílem umožnit pašování přistěhovalců:  
(i) vyrobení falešného cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti;  
(ii) obstarání, poskytnutí nebo držení takového dokladu;  
  
(c) umožnění osobě, která není státním občanem dotčeného státu nebo na jeho území nemá trvalý 
pobyt, aby zůstala v tomto státě bez splnění nezbytných požadavků pro zákonný pobyt v něm, 
a to způsobem uvedeným v písmeně (b) tohoto odstavce nebo jakýmkoliv jiným nezákonným 
způsobem. 
 

 

 Výkladové stanovisko poř. č. 3/2015 Sb. v. s. NSZ ke sjednocení výkladu 
zákonů a jiných právních předpisů k výkladu trestného činu organizování  
a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního 
zákoníku  
 

Stanovisko analytického a legislativního odboru sp. zn. 1 SL 707/2017 k otázce, zda 
k „neoprávněnému pobytu na území republiky“ při užití právní kvalifikace podle § 341 
trestního zákoníku dochází i v případě, kdy cizinec (občan země, která není členem 
Evropské unie) po uzavření účelového sňatku se státním příslušníkem České 
republiky (který proběhne mimo území Evropské unie) následně na území Spolkové 
republiky Německo (která je jeho skutečným zamýšleným cílem) žádá o pobytovou 
kartu Evropské unie, čímž legalizuje svůj pobyt na území Spolkové republiky 
Německo“. 
 

 

 Možná úvaha o legislativní změně § 340 a § 341 trestního zákoníku 
 
Rozšíření prostorové působnosti trestných činů podle § 340 a § 341 trestního 
zákoníku postihujících nelegální migraci i na hranice jiného členského státu Evropské 
unie nebo státu, který uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu,                  
je legislativně možná. Obdobná právní úprava platí i v některých jiných zemích 
Evropské unie. Kupříkladu Francie postihuje převaděčství i neoprávněný pobyt, 
pokud je vykonáno na území Francie, jiného Schengenského státu či státu, jež je 
smluvní stranou Protokolu proti pašování migrantů.  
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Případnou legislativní změnu trestných činů postihujících nelegální migraci 
spočívající v rozšíření jejich působnosti tak, aby se vztahovaly nejen na státní 
hranice České republiky, ale i na státní hranice jiného členského státu, který 
uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu, je však nutné pečlivě zvážit. 
Současně je však třeba vzít v úvahu, že rozšířením dosahu uvedených skutkových 
podstat ve výše uvedeném smyslu, se současně založí pro české orgány činné 
v trestním řízení i povinnost trestně stíhat nelegální migraci v evropském územním 
rozsahu.  
 

 Podvodné sňatky či sňatky s výhodou (Sham marriages or Marriages of 
convenience) v souvislosti s nelegální migrací 

 
Koncepční definice podvodného sňatku a sňatku s výhodou 
 
„Manželství mezi státním příslušníkem EU a státním příslušníkem třetí země 
(nelegální migrant) uzavřené pouze za účelem umožnění nelegálnímu migrantovi 
vstoupit nebo pobývat v členském státě EU.“ 
 

- usilování o neoprávněné výhody (povolení k pobytu, získání občanství 
a případné sjednocení rodiny) 

- hlavní zúčastněné strany: nelegální migrant, státní příslušník EU a organizátor 
sňatků (často organizovaná zločinecká skupina) 

 
Právní úprava 
Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje 
napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu 
 

Článek 1 (Obecné protiprávní jednání) 
 

1. Každý členský stát přijme vhodné sankce vůči 
a) každé osobě, která úmyslně napomůže osobě, která není státním 

příslušníkem členského státu, vstoupit na území členského státu nebo přejít 
přes území takového státu v rozporu s právními předpisy dotyčného státu 
o vstupu nebo přechodu cizinců; 

b) každé osobě, která úmyslně za úplatu napomůže osobě, která není státním 
příslušníkem členského státu, k pobytu na území členského státu v rozporu 
s právními předpisy dotyčného státu o pobytu cizinců. 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 
o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států 
 

28. bod odůvodnění (recitál) 
 
Členské státy by měly mít možnost přijmout potřebná opatření k ochraně 
před zneužíváním práv nebo podvody, a zejména před účelovými manželstvími nebo 
jakoukoliv jinou formou vztahů uzavíraných výlučně za účelem získání práva na volný 
pohyb a pobyt. 
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Článek 35 (Zneužití práv) 
 
Členské státy mohou přijmout potřebná opatření k odepření, pozastavení nebo 
odnětí jakéhokoliv práva přiznaného touto směrnicí v případě zneužití práv nebo 
podvodu, například účelových sňatků. Veškerá taková opatření musí být přiměřená 
a spojená s procesními zárukami stanovenými v článcích 30 a 31. 

 
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení 
trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu 
a pobytu 
 
Pokyny Komise z roku 2009 poskytly vysvětlení pojmů zneužívání a podvodné sňatky 
pro účely pravidel EU o volném pohybu30. 
 
II. 3 Rozhodovací činnost Nejvyššího soudu - výběr 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2019 sp. zn. 4 Tdo 1341/2019 
(č. 26/2020 Sb. rozh. tr.) 

 

Trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle 
§ 341 tr. zákoníku (nikoli trestného činu podle § 340 tr. zákoníku) se za splnění 
dalších zákonných předpokladů může dopustit ten, kdo obstará pozvání                           
se smyšleným obsahem a nepravdivý příslib o zajištění peněžních prostředků pro 
vstup a následné setrvání cizince na území České republiky. 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 5. 2013 sp. zn. 6 Tdo 1560/2012 
 
O eventuálním úmyslu pachatele trestného činu organizování a umožnění 
nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 tr. zákoníku svědčí též takové 
jeho jednání, kterým předal třetí osobě do dispozice pozměněné osobní doklady               
s vědomím, že budou těmito osobami užity jako pravé při přechodu státní hranice. 
 
Přitom není vyloučen jednočinný souběh citovaného trestného činu s trestným činem 
padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 tr. zákoníku. To platí rovněž                   
pro případy, kdy pachatel odeslal padělané nebo pozměněné doklady mimo 
schengenský prostor. 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 5. 2015 sp. zn. 6 Tdo 151/2015 
(č. 8/2016 Sb. rozh. tr.) 

 

K trestní odpovědnosti pachatele za trestný čin, jehož skutková podstata je 
vymezena tzv. normativním znakem, z hlediska subjektivní stránky dostačuje, věděl-li 
o rozhodných skutkových okolnostech naplňujících tento znak. Závěr o jeho vině 
není podmíněn zjištěním, že v době činu znal přesný právní význam tohoto 

                                                           
30 Brussels, 2. 7. 2009 COM(2009) 313 final: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on guidance for better transposition and application 
of Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and 
reside freely within the territory of the Member States. 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF
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normativního znaku (např. u trestného činu organizování a umožnění nedovoleného 
překročení státní hranice podle § 340 tr. zákoníku znaku „státní hranice“). 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2016 sp. zn. 7 Tdo 503/2016  
 
Přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice se dopustí 
ten, kdo jinému umožní nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po 
nedovoleném překročení státní hranice umožní přepravit se přes území České 
republiky, spáchá-li uvedený čin jako člen organizované skupiny a vystaví-li takovým 
činem jiného nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.  
 
Pozn. citovaným usnesením Nejvyšší soud vyložil znak kvalifikované skutkové 
podstaty v § 340 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, tzn. vystavení nelidskému nebo 
ponižujícímu zacházení, jako objektivní stav, kdy není rozhodující vnitřní vztah 
přepravovaných osob k podmínkám přepravy, ale to, jak se tyto podmínky jeví 
navenek. 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2017 sp. zn. 11 Tdo 1213/2016 
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice § 340  
odst. 1 tr. zákoníku   

  
Trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice  
podle § 340 tr. zákoníku se lze dopustit nejen na tzv. vnějších hranicích 
schengenského prostoru, ale též na jeho vnitřních hranicích mezi jednotlivými 
členskými státy. Vstupem České republiky do schengenského prostoru nedošlo ke 
zrušení hranic, pouze hraničních kontrol, což ovšem neznamená, že se překročení 
státní hranice stalo dovoleným pro kohokoli a jakýmkoli způsobem.    
 
Jednáním popsaným v § 340 odst. 1 tr. zákoníku může skutkovou podstatu tohoto 
trestného činu naplnit i osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka ve smyslu 
např. Úmluvy o právním postavení uprchlíků (sdělení pod č. 208/1993 Sb.).   
 
Pozn. Rozhodnutí bylo navrženo k publikaci do Sb. rozh. tr., trestní kolegium NS 
však rozhodlo, že rozhodnutí nebude ve Sbírce publikováno. 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 6. 2017 sp. zn. 3 Tdo 631/2017  
 
Z hlediska subjektivní stránky trestného činu organizování a umožnění nedovoleného 
překročení státní hranice podle § 340 tr. zákoníku je rovněž podstatné posouzení 
otázky, zda se pachatel zajímal o platný cestovní doklad osoby, které pomáhal 
nedovoleně překročit státní hranici, a zda mohl bez obtíží rozpoznat neplatnost 
tohoto dokladu. 
 
II. 4 Rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu  - výběr 
 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2020 sp. zn.                           
9 Azs 63/2020 – 96 (č. 9/2020 Sb.) 

 
Umístění (či přemístění) nezletilého cizince bez doprovodu do zařízení pro zajištění 
cizinců nesplňujícího podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
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České republiky, a mezinárodních smluv o ochraně lidských práv může představovat 
nezákonný zásah a být jako takové samostatně přezkoumáno v řízení podle § 82 
a násl. s. ř. s. 
 

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 6. 2020 sp. zn.                    
5 Azs 107/2020 – 46 (č. 9/2020 Sb.) 

 
I. Zajištění nezletilých cizinců bez doprovodu, u nichž jsou důvodné pochybnosti 
o jejich věku, je třeba vnímat jako předběžné rozhodnutí s cílem zatímně upravit 
poměry – a to do doby, než tyto pochybnosti budou potvrzeny, anebo vyvráceny; 
tomu musí odpovídat doba zajištění za účelem správního vyhoštění stanovená 
v souladu s § 124 odst. 6 větou druhou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců               
na území České republiky, která by se měla pohybovat v řádu jednotek dnů, nikoli 
týdnů či měsíců. 
 
II. V žalobě proti rozhodnutí o zajištění za účelem správního vyhoštění podle § 124 
odst. 1 ve spojení s § 124 odst. 6 větou druhou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky, lze napadat existenci důvodných pochybností, 
že jde o nezletilého cizince, důvod a dobu zajištění, vč. jeho alternativ a vůbec 
potenciality správního vyhoštění, nikoli však samotné umístění (či přemístění) 
do konkrétního zařízení pro zajištění cizinců, resp. porušení některého z režimových 
opatření v tomto zařízení. 
 

II. 5 Rozhodovací činnost Ústavního soudu - výběr 
 

 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2020 sp. zn. II. ÚS 2299/19 
 
Z absolutního zákazu mučení nebo podrobení  krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestu (špatného zacházení) zaručeného v čl. 3 Úmluvy i čl. 7 odst. 2 
Listiny plyne požadavek důkladného přezkumu toho, zda po nuceném návratu 
(extradici či vyhoštění)  jednotlivci nehrozí reálné nebezpečí, že bude vystaven 
špatnému zacházení. Důkladný přezkum znamená, že hodnocení reálného 
nebezpečí újmy musí být přiměřené, aktuální a dostatečně ověřené z objektivních 
zdrojů od více spolehlivých autorit. 
 
Předloží-li dotčená osoba hájitelné tvrzení, že jí hrozí újma neslučitelná s čl. 3 
Úmluvy, je na státních orgánech, aby vedly účinné vyšetřování, zda je nebezpečí 
takové újmy reálné. 
 
Spolehnout se na diplomatické záruky v extradičním řízení lze pouze tehdy, pokud 
účinně minimalizují riziko špatného zacházení po návratu a pokud je lze v dobré víře 
považovat za spolehlivé. Čl. 3 Úmluvy nebo čl. 7 odst. 2 Listiny proto nebude 
nuceným návratem cizince porušen pouze tehdy, budou-li v konkrétním případě 
diplomatické záruky dostatečné k tomu, aby odstranily reálné nebezpečí špatného 
zacházení v zemi, do níž je cizinec vydáván. 
 
II. 6 Rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva - výběr 
 

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (Velký senát) ze dne                      
13. 2. 2020 ve věci N.D. a N.T. proti Španělsku, č. 8675/15 a 8697/15 
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„Zajistí-li evropský stát zájemcům o politický azyl legální vstup na své území s tím, 
že zajistí řádný průběh azylového řízení, nemusí následně tolerovat vstup nelegální.“ 
 
Neoficiální právní věta:  
 
„V případě stěžovatelů, kteří se pokusili přelézt hraniční ploty obklopující španělskou 
enklávu Melilla v rámci větší skupiny osob a kteří byli následně vráceni zpět 
do Maroka bez individuálního posouzení jejich situace, nedošlo k porušení článku 4 
Protokolu č. 4, neboť stěžovatelé mohli využít jiných legálních cest vstupu na území 
za účelem podání žádosti o mezinárodní ochranu, což bez naléhavých důvodů 
neučinili.“  
 
I. Okolnosti dané věci 
Dne 13. srpna 2014 se v brzkých ranních hodinách pokusila skupina (nejprve šesti set                    
a následně třiceti) migrantů, mezi kterými byli i stěžovatelé původem z Mali a z Pobřeží 
Slonoviny, přelézt ploty obklopující španělskou enklávu Melillia na hranicích s Marokem,                 
a vstoupit tak na španělské území. Po přelezení plotu byli stěžovatelé zadrženi příslušníky 
španělské pohraniční stráže a odvezeni zpět do Maroka, kde byli předáni tamním úřadům. 
Stěžovatelé tvrdili, že před jejich navrácením nebyli nijak identifikováni a nedostali příležitost 
vysvětlit své osobní poměry, přičemž jim nebyl zajištěn přístup ani k právní pomoci,                      
ani k tlumočníkům. V říjnu a v prosinci 2014 se stěžovatelům podařilo přelézt plot a vstoupit 
na území Melilly. Proti oběma stěžovatelům bylo následně zahájeno řízení a vydáno 
rozhodnutí o vyhoštění. První stěžovatel poté požádal o mezinárodní ochranu, která mu však 
nebyla v souladu se stanoviskem UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) 
udělena. V březnu 2015 byl navrácen do Mali. Druhý stěžovatel o mezinárodní ochranu 
nepožádal. Rozhodnutí o jeho vyhoštění nabylo právní moci v červenci 2015. Po uplynutí 
maximální přípustné délky jeho zajištění byl propuštěn na svobodu a patrně nadále pobývá 
na území Španělska nelegálně. 

 
Oba stěžovatelé namítali, že jejich okamžité navrácení do Maroka představovalo hromadné 
vyhoštění, proti kterému neexistoval účinný prostředek nápravy odkladným účinkem, přičemž 
v Maroku měli čelit nebezpečí špatného zacházení. 

 
II. Hodnocení Soudu:  
K tvrzenému porušení čl. 4 Protokolu č. 4 k Úmluvě 
Stěžovatelé namítali, že byli vystaveni hromadnému vyhoštění bez individuálního posouzení 
jejich situace a bez přístupu k jakémukoliv řízení či právní pomoci. Zdůraznili, že se jejich 
stížnosti netýkají práva vstoupit na území, ale spíše práva na individuální řízení, v jehož 
rámci by mohli napadnout rozhodnutí o vyhoštění.  
 
Soud připomněl, že smluvní státy mají právo kontrolovat vstup a pobyt cizinců na svém 
území i jejich vyhoštění z tohoto území. Rovněž mají právo si nastavit vlastní imigrační 
pravidla, a to i v rámci bilaterální spolupráce nebo na základě svého členství v Evropské unii. 
 
V této souvislosti Soud poukázal na důležitost ochrany vnějších hranic, která, v souladu                
s tzv. schengenským hraničním kodexem, má význam pro všechny členské státy Evropské 
unie. Uvedl, že problémy vyvěrající z migračních toků nebo z přijímání žadatelů o azyl 
nemohou ospravedlnit jednání neslučitelná s Úmluvou, obzvláště s čl. 3 Úmluvy nebo i čl. 4 
Protokolu č. 4. V souvislosti s otázkou, zda pojem „vyhoštění“ ve smyslu čl. 4 Protokolu č. 4 
zahrnuje rovněž nepřijetí cizince na území, Soud poznamenal, že čl. 2 návrhu článků Komise 
OSN pro mezinárodní právo o vyhoštění cizinců pod pojem vyhoštění nezahrnuje případy 
vydání či nepřijetí cizince na území státu. Z komentáře k návrhu článků ovšem plyne,                    
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že vyloučení situací nepřijetí na území z působnosti návrhu článků nemá vliv na pravidla 
mezinárodního práva týkající se uprchlíků, včetně zásady non refoulement plynoucí z čl. 33 
Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951. Za klíčové přitom Soud označil, že tato zásada 
zahrnuje ochranu žadatelů o azyl jak při jejich nepřijetí na území, tak při jejich odmítnutí              
na hranicích. 
 
Soud dospěl k závěru, že pojem „vyhoštění“ zahrnuje jakékoli násilné vyhoštění cizince                   
z území státu nezávisle na tom, zda daná osoba pobývala na území oprávněně, na délce 
jejího pobytu, na místu jejího zadržení, na jejím postavení coby migranta či žadatele o azyl                      
a na jejím chování při překračování hranice. Ani v případě nucených navrácení následujících 
po pokusu překročit pozemní hranice Soud neshledal důvod pro odlišný výklad pojmu 
„vyhoštění“. Připomněl, že z Úmluvy nevyplývá právo na politický azyl. Z čl. 3 Úmluvy ale 
vyplývá zákaz vyhostit cizince, který se nachází v jurisdikci jednoho ze smluvních států, 
pokud existují závažné důvody se domnívat, že by mu v zemi, do které je předáván, hrozilo 
skutečné nebezpečí špatného zacházení. Při použití výše uvedených zásad                                 
na projednávanou věc Soud poznamenal, že není sporu o tom, že stěžovatelé byli zadrženi 
na španělském území španělskou pohraniční stráží, a nacházeli se tak pod španělskou 
jurisdikcí ve smyslu článku 1 Úmluvy. Není ani pochyb o tom, že stěžovatelé byli následně 
násilně odsunuti do Maroka členy španělské pohraniční stráže. Jednalo se tedy o „vyhoštění“ 
ve smyslu čl. 4 Protokolu č. 4. 
 
Ve vztahu k otázce, zda stěžovatelé byli vyhoštěni, v rozporu s čl. 4 Protokolu č. 4 
hromadně, Soud uvedl, že skutečnost, že stěžovatelé jsou pouze dva, nebrání kvalifikaci 
jejich vyhoštění za kolektivní, když rozhodný není počet vyhošťovaných osob, ale absence 
individuálního posouzení jejich případu. Soud proto dále zkoumal, (i) zda byly                          
pro stěžovatele v rozhodné době dostupné legální cesty pro vstup na španělské území,                 
(ii) zda stěžovatelům poskytovaly skutečnou a účinnou možnost předložit důvody proti jejich 
vyhoštění, a pokud tomu tak bylo, (iii) zda jich stěžovatelé využili.  
 
Podle ustálené judikatury Soudu není porušením čl. 4 Protokolu č. 4 k Úmluvě, pokud 
absence individuálního rozhodnutí o vyhoštění je důsledkem samotného jednání stěžovatele. 
Za takové jednání je nutné považovat jednání stěžovatelů, kteří překročili hranice 
nezákonně, za úmyslného využití početné skupiny osob a za použití síly. 
Soud proto není přesvědčen o tom, že stěžovatelé měli v rozhodném období vážné důvody 
pro nevyužití hraničního přechodu Beni Enzar, kde mohli řádnou a legální cestou předložit 
námitky proti jejich vyhoštění. Čl. 4 Protokolu č. 4 Úmluvy neukládá státům povinnost,                 
aby přebíraly osoby spadající do jurisdikce jiného státu do své jurisdikce. I za předpokladu, 
že stěžovatelé měli problém s fyzickým přístupem na hraniční přechod Beni Enzar z marocké 
strany, tato skutečnost nezakládala odpovědnost španělských orgánů. V daném případě 
proto nedošlo k porušení čl. 4 Protokolu č. 4 k Úmluvě. 
 
K namítanému porušení čl. 13 ve spojení s čl. 4 Protokolu č. 4 k Úmluvě  
Soud poznamenal, že španělské právo umožňovalo podat odvolání do nařízení o vydání 
zpět na marocké území. Jelikož Soud shledal, že se stěžovatelé pokusili nezákonně 
překročit hranici u Melilly na nevyhrazeném místě a v rámci široké skupiny, nelze shledat 
Španělsko odpovědným za to, že stěžovatelé neměli v Melille možnost odvolat se                       
do nařízení o jejich vydání zpět. Vzhledem k tomu, že námitky stěžovatelů týkající se rizik, 
kterým byli vystaveni v Maroku, byly zamítnuty v rámci prohlášení stížnosti na porušení čl. 3 
Úmluvy za nepřijatelnou, absence opravného prostředku nezaložila porušení čl. 13 Úmluvy 
ve spojení s čl. 4 Protokolu č. 4 Úmluvy. 
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Pozn. oddělená stanoviska: 
 
Soudkyně Koskelo v částečně nesouhlasném stanovisku uvedla, že článek 4 Protokolu č. 4 
je neodlučně spjat se zásadou non-refoulement, a proto je použitelný pouze na osoby 
hledající ochranu, což nebyl případ stěžovatelů. 
 
Soudce Pejchal v souhlasném stanovisku uvedl, že má značné pochybnosti, zda se tímto 
případem měl Velký senát vůbec zabývat. Uvedl, že má zejména pochybnosti o tom, zda 
bylo v tomto případě férové vůči společenství svobodných občanů žijících v členských 
státech Rady Evropy, aby mezinárodní soud nařídil slyšení, na které vynaložil značné 
finanční zdroje, které mu svěřily Vysoké smluvní strany za účelem výkonu spravedlnosti. 
Uvedl, že Soud měl na samém začátku zkoumat jinou otázku a to posouzení případu podle 
čl. 37 odst. 1 písm. c) Úmluvy, který stanoví, že stížnost bude vyřazena ze seznamu případů, 
když okolnosti vedou k závěru, že již není důvodné pokračovat v přezkoumání žádosti. 
Dále soudce Pejchal navrhl, že by se obdobnými případy měly věcně zabývat jen africké 
soudy, konkrétně měli stěžovatelé podat stížnost u Afrického soudu pro lidská práva a práva 
národů. Tento soud mohl přezkoumat situaci stěžovatelů přímo ve vztahu k jejich 
domovským zemím, protože tyto země jsou členy Africké unie a ratifikovaly Africkou 
(Banjulskou) chartu lidských práv a práv národů. 
 

II. 7 Rozhodovací činnost Soudního dvora Evropské unie - výběr 
 
Shrnutí vyjádření ČR v řízení o předběžné otázce. Výběr řízení, ve kterých Česká 
republika předložila v roce 2019 písemné vyjádření nebo se účastnila ústního 
jednání. 
  

 C-806/18 JZ 
Spor se týká otázky, zda návratová směrnice 2008/115 brání tomu, aby byl uložen 
trest odnětí svobody neoprávněně pobývajícímu státnímu příslušníkovi třetí země, 
vůči němuž proběhly jednotlivé fáze řízení o navrácení a byl mu uložen zákaz vstupu, 
avšak ke skutečnému navrácení nedošlo. Ve spolupráci s MV bylo Soudnímu dvoru 
odesláno písemné vyjádření, ve kterém je zastáván názor, že za výše uvedených 
okolností je možné státnímu příslušníkovi třetí země uložit trest odnětí svobody. 
 

 C-233/19 CPAS de Liège 
Podstatou položené otázky je, zda a za jakých podmínek směrnice 2008/115 
o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí ve světle Listiny a rozsudku Soudního 
dvora ve věci C-562/13 Abdida přiznává odkladný účinek opravnému prostředku proti 
rozhodnutí, jímž bylo vážně nemocnému státnímu příslušníkovi třetí země nařízeno, 
aby opustil území členského státu, pokud výkon takového rozhodnutí může vystavit 
dotčenou osobu vážnému riziku, že se její zdravotní stav závažným a nezvratným 
způsobem zhorší. Ve spolupráci s MV bylo Soudnímu dvoru odesláno písemné 
vyjádření, ve kterém je zastáván názor, že členský stát je povinen přiznat odkladný 
účinek opravnému prostředku proti rozhodnutí za okolností uvedených výše. Riziko 
nezvratného zhoršení zdravotního stavu však musí být řádně posouzeno 
a prokázáno. 
 

 C-554/19 Staatsanwaltschaft Offenburg 
Francouzský občan byl kontrolován policejní kontrolou po vstupu na německé území, 
přičemž bylo zjištěno, že dotčená osoba nemá potřebné řidičské oprávnění. 
Německá policie uvedla, že se kontrola uskutečnila za účelem zabránění a ukončení 
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ilegální migrace podle vnitrostátního práva a že se jednalo o namátkové, 
nepravidelné, a nikoliv trvalé opatření. Předmětem sporu je otázka, zda je provedená 
policejní hraniční kontrola v rozporu s nařízením 2016/399, kterým se stanoví kodex 
Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční 
kodex), a zda z této okolnosti plyne zákaz použití důkazů získaných při policejní 
kontrole. Ve spolupráci s MV bylo Soudnímu dvoru odesláno písemné vyjádření v 
tom smyslu, že uvedená kontrola není v rozporu s unijním právem. Otázka týkající 
se použitelnosti důkazů tak není relevantní, neboť důkazy a poznatky nebyly získány 
protiprávní cestou. Každopádně by z unijního práva žádné důsledky ohledně 
použitelnosti důkazů nevyplývaly, ani kdyby dotčená kontrola nebyla v souladu 
s unijním právem. 
 
II. 8 Legislativa 

 
Evropská unie 

 

 Rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/946/SVV ze dne 28. 11. 2002 o posílení 
trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu 
a pobytu  

 

 Směrnice Rady č. 2002/90/ES ze dne 28. 11. 2002, kterou se definuje 
napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu  

 
Oba dokumenty byly náležitě implementovány do české trestněprávní úpravy31, čímž 
Česká republika dostála svým mezinárodním závazkům.  
 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne  
9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících 
přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) 32 
  

 Směrnice 2004/81/ES o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, 
kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému 
přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými orgány 

 

 Směrnice EP a R 2008/115/ES o společných normách a postupech 
v členských státech při navrácení neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí 

 

 Směrnice  EP a R 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 
 

                                                           
31 Srov. zákon č. 178/2007 Sb.  
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví 
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), 
nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. 3. 2006,                       
kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob 
(Schengenský hraniční kodex). 
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 Směrnice EP a R 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření 
vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 
zemí (sankční směrnice) 

 

 Směrnice EP a R 2013/33/EU, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů 
o mezinárodní ochranu (přepracované znění) 
 

 Směrnice EP a R 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání  
a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) 
 

 Rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, 
po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, 
pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 
179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství (2006/616/ES) 
 

 Rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, 
po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, 
pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 
179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství (2006/616/ES) 

 

 Akční plán EU proti pašování migrantů (2015–2020) 
 

Rada Evropy 
 

 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, 
Istanbul, 11. 5. 2011 (čl. 59 Povolení k pobytu) 
 

 Akční plán RE na ochranu dětských uprchlíků a dětských migrantů v Evropě 
(2017–2019) 

 
OSN 

 

 Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující 
Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (sdělení č. 77/2013 
Sb. m. s.) 
 

 Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (sdělení č. 75/2013 Sb. m. s.) 
 

 Globální pakt OSN o migraci 
 

 Globální pakt OSN o uprchlících 
 
II. 9 Dokumenty 

 

 Ministerstvo vnitra: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců               
na území České republiky v roce 2019  
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 Ministerstvo vnitra: Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců 
v České republice za roky 2001–2019 
 

 Ministerstvo vnitra: Čtvrtletní zpráva o migraci, III. 2020 
 

 Portál ISAP: Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České 
republiky před Soudním dvorem Evropské unie 
https://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2019.pdf  

 

 UNODC: Global Study on Smuggling of Migrants, 2018 
           http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glosom.html 
 

 UNODC: Smuggling of Migrants.  
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html 
 

 EVROPSKÁ KOMISE: Zpráva o pokroku v provádění evropského programu 
pro migraci, Brusel 6.3.2019, COM(2019) 126 final 
 

 Evropské centrum proti pašování migrantů (European Migrant Smuggling 
Centre „EMSC“), EUROPOL, Haag 

          Two years of EMSC/Activity report Jan. 2017-Jan. 2018 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/two-years-of-emsc 
 

 Evropské centrum proti pašování migrantů (European Migrant Smuggling 
Centre „EMSC“), EUROPOL, Haag, 4th Annual Report, 2020 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-
activity-report-%E2%80%93-2020  

 

 Europol: How COVID-19-related crime infected Europe during 2020 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-
crime-infected-europe-during-2020 
 

 EUROJUST: Migrant Smuggling 
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/migrant-
smuggling  
 

 EUROJUST – Report on Eurojust´s casework in the field of migrant 
smuggling, April 2018 
https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-field-migrant-
smuggling-redacted 

 EUROJUST: Report on national legislation and Eurojust casework analysis on 
sham marriages 
https://www.eurojust.europa.eu/report-national-legislation-and-eurojust-
casework-analysis-sham--marriages  
 

 EUROJUST: Focus Group 
https://www.eurojust.europa.eu/eurojust-steps-fight-against-migrant-smuggling 

  

https://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pages/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2019.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glosom.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/two-years-of-emsc
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/migrant-smuggling
https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/migrant-smuggling
https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-field-migrant-smuggling-redacted
https://www.eurojust.europa.eu/report-eurojusts-casework-field-migrant-smuggling-redacted
https://www.eurojust.europa.eu/report-national-legislation-and-eurojust-casework-analysis-sham--marriages
https://www.eurojust.europa.eu/report-national-legislation-and-eurojust-casework-analysis-sham--marriages
https://www.eurojust.europa.eu/eurojust-steps-fight-against-migrant-smuggling
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II. 10 Statistika 
 

 

Trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice 
§ 340 (§ 171a) 

 
1998-2020 

Rok Stíháno Obžalováno Zkrácené přípravné 
řízení 

Návrh na potrestání 

1998 221 192 - - 

1999 260 242 - - 

2000 238 205 - - 

2001 219 181 - - 

2002 215 197 12 12 

2003 204 189 12 12 

2004 243 217 22 22 

2005 130 128 22 22 

2006 70 65 29 28 

2007 114 106 17 16 

2008 68 61 2 2 

2009 37 28 12 8 

2010 34 32 5 2 

2011 29 25 4 3 

2012 5 4 2 1 

2013 21 20 6 6 

2014 5 5 8 5 

2015 26 25 63 55 

2016 15 14 7 6 

2017 21 21 4 3 

2018 7 7 3 3 

2019 6 6 3 3 

2020 7 3 7 7 
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Trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní 
hranice 

§ 340 a § 341 
(§ 171a a § 171d) 

1998-2020 

Rok Stíháno Obžalováno Zkrácené 
přípravné řízení 

Návrh na potrestání 

1998 221 192 - - 

1999 260 242 - - 

2000 238 205 - - 

2001 219 181 - - 

2002 215 197 12 12 

2003 204 189 12 12 

2004 243 217 22 22 

2005 130 128 22 22 

2006 70 65 29 28 

2007 114 106 18 17 

2008 74 66 3 3 

2009 94 76 31 15 

2010 65 50 38 24 

2011 56 49 52 42 

2012 37 37 103 96 

2013 51 48 79 69 

2014 17 16 59 45 

2015 45 43 75 62 

2016 41 37 12 6 

2017 40 39 12 7 

2018 17 16 10 9 

2019 11 11 6 5 

2020 23 16 15 11 
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Mgr. Martina Klvačová 
 
Nejvyšší státní zastupitelství zaměřovalo i v roce 2020 pozornost na problematiku 
spojenou s objasňováním trestné činnosti spadající pod zastřešující pojem 
tzv. domácího násilí. 
 
III. 1 Poznatky z přezkumné činnosti k postupu podle § 174a odst. 1 trestního 
řádu 
 
Pokud se týká sledované oblasti kriminality, lze na základě analýzy provedené          
z přezkumné činnosti k postupu podle § 174a odst. 1 trestního řádu hodnotit výsledky 
objasňování tohoto typu trestné činnosti i v roce 2020 jako poměrně uspokojivé. 
Státní zástupci, kteří se specializují na trestnou činnost související                                       
s fenoménem tzv. domácího násilí, jsou již převážně schopni detekovat trestně 
postižitelnou formu tzv. domácího násilí. Ve věcech uvedeného charakteru také 
dokážou (v zájmu zajištění skutkového stavu věci v souladu s § 2 odst. 5 trestního 
řádu) přizpůsobit svůj procesní postup a užít vhodný způsob dokazování, což je 
zřejmé z výstupů jejich činnosti, zejména z obsahu usnesení o zastavení trestního 
stíhání a usnesení o postoupení věci jinému orgánu, jež byla v roce 2020 Nejvyššímu 
státnímu zastupitelství k přezkoumání předložena podle § 173a trestního řádu                      
a čl. 105 odst. 2 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce                                         
č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení. 
 

V převažující většině přezkoumaných věcí k postupu podle § 174a odst. 1 trestního 
řádu bylo na podkladě námi vyžádaných a nižšími státními zastupitelstvími následně 
předložených trestních (vyšetřovacích) spisů Policie ČR a obsahů příslušných 
dozorových spisů zjištěno, že vykonávaný dozor nad zachováváním zákonnosti          
v přípravném řízení byl dostatečně rychlý a převážně účinný. Ve většině případů bylo 
včas přistupováno k zahájení trestního stíhání obviněných a také bezodkladně 
docházelo k fixacím svědecké výpovědi poškozených (zvlášť zranitelných obětí)          
i dalších zásadních svědeckých výpovědí, a to procesně použitelným způsobem. 
Oproti předchozímu období považujeme za zásadní kvalitativní posun v rámci 
dokazování skutečnost, že došlo ke zvýšení požadované úrovně opatřených 
znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická 
psychologie či z oboru školství a kultura, odvětví psychologie, které v posuzovaných 
věcech zpravidla umožnily orgánům činným v trestním řízení zhodnotit klíčový důkaz 
v podobě obsahu svědecké výpovědi poškozené (poškozeného).    
 
Lze konstatovat, že aktivita orgánů činných v trestním řízení v průběhu dokazování 
se jevila jako dostatečná především v těch trestních věcech, v nichž státní zástupci 
vykonávali od samotného počátku (tj. od tzv. nápadu věci) aktivně svoje dozorová 
oprávnění a činnost policejních orgánů usměrňovali svými konkrétními pokyny 
(ústními nebo telefonickými), směřujícími k dosažení účelu trestního řízení.  
 
Namístě je však zmínit, že i v roce 2020 spočíval poměrně častý a zásadní 
nedostatek přezkoumaných usnesení v jejich sporém, nekonkrétním                           
a nepřesvědčivém odůvodnění. V obsahu odůvodnění rozhodnutí byla zjišťována 
absence posouzení konkrétních důkazů ve věci. Z užitých formulací státních 

III. Domácí násilí  
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zástupců dostatečně nevyplýval vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami                       
při hodnocení důkazů na straně jedné a jejich právními závěry na straně druhé. 
Státní zástupci se v rámci odůvodnění rozhodnutí patřičně nezabývali právním 
posouzením stíhaných skutků (jednalo se o porušení zákona v § 134 odst. 2 
trestního řádu). Některá usnesení se proto nacházela na samé hranici 
přezkoumatelnosti. 
 
Z hlediska hmotněprávního činilo v praxi nadále největší aplikační problémy 
posuzování tzv. souběhu (konkurence) trestných činů týrání osoby žijící                             
ve společném obydlí podle § 199 trestního zákoníku s některými dalšími trestnými 
činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestných činů proti rodině a dětem               
a trestných činů narušujících soužití lidí. 
 
Nadále přetrvávalo i pochybení státních zástupců, spočívající v porušení zásady                
„ne bis in idem“ − zákaz dvojího souzení a potrestání za týž čin (skutek) − ve smyslu 
článku 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod, která brání též trestnímu stíhání a odsouzení toho, proti němuž dřívější 
trestní stíhání o témže skutku meritorně skončilo pravomocným rozhodnutím státního 
zástupce o zastavení trestního stíhání. Poměrně časté pochybení představovala 
rovněž nesprávná právní kvalifikace vytýkaného jednání obviněného, v důsledku 
čehož došlo k situaci, že poškozený nedal (respektive vzal zpět) souhlas s trestním 
stíháním obviněného podle § 163 odst. 1 trestního řádu, ačkoliv neměl právo trestním 
stíháním disponovat.  
 
Z edukativních důvodů budou (v anonymizované podobě) v příloze č. 1 k této Zprávě 
představena některá zastavovací usnesení státních zástupců, která byla                            
po přezkoumání shledána nezákonnými, neboť jimi byla vytvořena překážka 
trestního stíhání obviněného pro týž skutek ve smyslu § 11 odst. 1 písm. h) trestního 
řádu, a proto bylo přikročeno ke kasaci těchto rozhodnutí v rámci postupu,                    
který nejvyššímu státnímu zástupci umožňuje § 174a odst. 1 trestního řádu.                  
Také budou (v anonymizované podobě) prezentována vybraná „kasační“ usnesení 
nejvyššího státního zástupce, jimiž byla zrušena nezákonná rozhodnutí o zastavení 
trestního stíhání vydaná na základě neudělení, respektive zpětvzetí souhlasu 
poškozeného s trestním stíháním obviněného. Jedná se právě o výše 
charakterizované věci, jejichž přezkoumáním bylo zjištěno, že se obviněný dopustil 
trestného činu, který není zahrnut v taxativním výčtu trestných činů vyjmenovaných              
v § 163 odst. 1 trestního řádu, proto bylo prohlášení poškozeného o neudělení, 
respektive zpětvzetí souhlasu s trestním stíháním obviněného právně irelevantní.  
 
Zásadním kritériem výběru níže uvedených rozhodnutí byla samozřejmě právní 
kvalifikace vytýkaného jednání (tj. sledovaná problematika násilné a sexuálně 
motivované trestné činnosti páchané na ženách a dětech).  
 
Viz dále příloha č. 1 vybraná „kasační“ usnesení nejvyššího státního zástupce. 
 
Pokud se týká problematiky spojené s objasňováním trestné činnosti spadající               
pod zastřešující pojem tzv. domácího násilí v roce 2021, je ve věcech předmětného 
charakteru nezbytné i nadále pokračovat v nastoleném trendu důsledné přezkumné 
činnosti k postupu podle § 174a odst. 1 trestního řádu. 
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Shodně jako v loňském roce navrhuji zaměřit zvýšenou pozornost na způsob, kvalitu 
a na právní posouzení výsledků dokazování, jež nachází svůj odraz v obsahu 
odůvodnění meritorních rozhodnutí státních zástupců předkládaných Nejvyššímu 
státnímu zastupitelství k přezkoumání podle § 173a trestního řádu.  
 
II. 2 Obecně  
 
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. 
 
„Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí 
(Istanbulská úmluva) požaduje přijetí konkrétních opatření proti domácímu 
a genderově podmíněnému násilí, jako jsou neomezeně dostupné linky pomoci 
a poradenské služby, přístup k organizacím pro oběti, zadržovací a ochranné příkazy 
či rychlé policejní zásahy.“33 
 
„Stále častěji jsou hlášeny incidenty a získávány důkazy, které ukazují, že izolace 
a omezení volného pohybu vede ke zvýšení množství domácího, sexuálního 
a genderového násilí, a tudíž ke zvýšené potřebě ochrany před tímto násilím.“34 
 
Situace v oblasti domácího násilí a vliv pandemie COVID-19  
 
Rok 2020 je zcela jedinečný s ohledem na výskyt pandemie COVID-19. Konkrétní              
či specifické vlivy COVID-19 na trestnou činnost, a to i na domácí násilí, lze prozatím 
pouze odhadovat. 
 
K vlivu COVID-19 na případy domácího násilí v České republice se průběžně 
vyjadřují neziskové organizace poskytující odborné poradenství a další služby 
pro oběti domácího násilí. Dopady protikoronavirových opatření se projevily zejména 
ve výrazném prohloubení izolovanosti obětí násilí. Oběti jsou často neustále                  
pod přímým dohledem násilného partnera, což výrazně omezuje možnost oběti 
obrátit se v případě potřeby o pomoc. Hrozba nezaměstnanosti a sociálních nejistot 
dále zvyšuje napětí v rodinách. Jak uvádí např. ROSA-centrum pro ženy, během 
pandemie COVID-19 došlo k posílení služeb prostřednictvím telefonu a internetu 
a k zajištění možnosti chatu s obětmi.35 
 
K první vlně epidemie COVID-19 asociace pracovníků intervenčních center ČR 
zveřejnila analýzu dat z dotazníkového šetření domácího násilí za období březen – 
srpen 2020.36  
 
Bílý kruh bezpečí upozorňuje, že se situace v oblasti domácího násilí v druhé vlně 
pandemie změnila, neboť novost hrozby vyprchala, dostavuje se únava, reakce lidí 
jsou diferencovanější. Výrazným faktorem je dlouhodobý stres, který má na vývoj 
domácího násilí velký vliv.37 

                                                           
33 https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/-we-cannot-allow-the-home-to-become-a-place-of-fear-
again- 
34 https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-19 
35 ROSA Centrum pro ženy: https://www.rosacentrum.cz/zeny-v-problemech-v-case-koronaviru/                
nebo https://www.rosacentrum.cz/kdyz-z-pasti-neni-uniku-domaci-nasili-za-covid-19/  
36 Bílý kruh bezpečí: https://www.domacinasili.cz/domaci-nasili-v-prvni-vlne-epidemie-c19/  
37 Bílý kruh bezpečí: https://www.bkb.cz/aktuality/n845-domaci-nasili-v-druhe-vlne-pandemie-1/  

https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/-we-cannot-allow-the-home-to-become-a-place-of-fear-again-
https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/-we-cannot-allow-the-home-to-become-a-place-of-fear-again-
https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-s-rights-and-covid-19
https://www.rosacentrum.cz/zeny-v-problemech-v-case-koronaviru/
https://www.rosacentrum.cz/kdyz-z-pasti-neni-uniku-domaci-nasili-za-covid-19/
https://www.domacinasili.cz/domaci-nasili-v-prvni-vlne-epidemie-c19/
https://www.bkb.cz/aktuality/n845-domaci-nasili-v-druhe-vlne-pandemie-1/
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Pouze dlouhodobé sledování a hodnocení zjistí, zda COVID-19 a omezující opatření 
přijatá v souvislosti s pandemií měla dopad na výskyt případů domácího násilí 
v České republice. 
 
Obecně konstatuji, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a krizových                        
či mimořádných opatření přijatých z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií 
COVID-19, mohly být některé úkony odloženy na pozdější dobu a některá hlavní 
líčení mohla být případně odročována. Nicméně není mi dosud znám žádný případ 
domácího násilí, kdy by tato mimořádná situace nějakým zásadním způsobem 
ovlivnila vyšetřování a rozhodnutí v těchto věcech. Možný vliv COVID-19 na trestní 
řízení ve věcech domácího násilí je i nadále předmětem pozornosti. Odpověď                  
na otázku, jakým způsobem se COVID-19 promítl do vyšetřování a rozhodování                
v případech domácího násilí, nelze v tuto chvíli jednoznačně zodpovědět. Dbát je 
třeba na dodržení požadavku účinného vyšetřování a ochrany základních práv obětí 
domácího násilí. 
 
Zatím nedisponuji ani žádným poznatkem o možném vlivu COVID-19 na metody 
jednání pachatelů domácího násilí. Nelze vyloučit, že tomu bude až v důsledku druhé 
intenzivnější a dlouhodobější vlny COVID-19, ale tyto případy vyjdou najevo                     
až v budoucnu. I za mimořádné situace, jakou je pandemie COVID-19, je však 
nezbytné analyzovat výskyt nových trendů v kriminalitě spáchaných za tohoto stavu, 
zaměřit pozornost na účinný postih pachatelů, jakož i na poskytnutí ochrany obětem 
trestné činnosti. 
 
Publikováno bylo na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství např. 
sdělení NSZ k postihování případů domácího a sexuálního násilí v souvislosti 
s nouzovým stavem. 
 
Z materiálů národní korespondentky předkládám následující. 
 
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019–202238  
 
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 
(dále jen „Akční plán“) je v pořadí třetím samostatným strategickým dokumentem 
vlády České republiky v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného 
násilí. Jeho cílem je přispět ke zlepšení postavení obětí a zlepšit systém prevence 
těchto forem násilí. Akční plán navazuje na předchozí Akční plán prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 a Vládní strategii pro rovnost 
žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. 
 
Každý rok je vypracována zpráva o plnění akčního plánu, která obsahuje 
vyhodnocení naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu s termínem plnění 
v daném roce. Zpráva za rok 2019 o plnění Akčního plánu39 obsahuje vyhodnocení 
naplňování jednotlivých úkolů Akčního plánu s termínem plnění v roce 2019, shrnutí 

                                                           
38 Úřad vlády ČR: Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2019–2022. 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-novy-akcni-
plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-173446/  
39 Úřad vlády ČR: Zpráva za rok 2019 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/dokumenty/Zprava-za-rok-2019_akcni-plan-prevence-DN.pdf  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-novy-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-173446/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-novy-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-173446/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava-za-rok-2019_akcni-plan-prevence-DN.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Zprava-za-rok-2019_akcni-plan-prevence-DN.pdf
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statistik ohledně výskytu domácího a genderově podmíněného násilí včetně 
zhodnocení jejich vývoje, přehled odborných studií v této oblasti, informace 
o postupu při ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání 
násilí na ženách a domácího násilí a shrnutí zásadních aktivit nestátních neziskových 
organizací v této oblasti. 
 
Zpráva byla vypracována sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů                   
ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách na základě 
podkladů poskytnutých jednotlivými rezorty. 
 
Informace o postupu při podpisu, ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí („Istanbulská 
úmluva“) 
 
Istanbulská úmluva představuje mezinárodněprávní dokument, který stanovuje 
standardy v oblasti prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. 
Právně závazné standardy v ní obsažené mají zabránit násilí na ženách a domácímu 
násilí, chránit jeho oběti a trestat pachatele.  
 
Istanbulská úmluva byla k podpisům otevřena 11. května 2011. Ke dni 11. května 
2020 ze 47 států Rady Evropy ratifikovalo Istanbulskou úmluvu 34 států a dalších                
11 států ji zatím jen podepsalo. Jedním z těchto států je i Česká republika,                   
která podepsala tuto úmluvu dne 2. května 2016. Jediné státy Rady Evropy,                   
které Istanbulskou úmluvu zatím nepodepsaly, jsou Rusko a Ázerbájdžán. Mezi státy, 
které se rozhodly neratifikovat Istanbulskou úmluvu, se v loňském roce zařadilo 
Bulharsko a Slovensko.  
 
Evropský parlament dne 28. listopadu 2019 přijal usnesení o přistoupení EU k Istanbulské 
úmluvě a vyzval Radu EU, aby bezodkladně dokončila ratifikaci Istanbulské úmluvy 
Evropskou unií a aby prosazovala její ratifikaci všemi členskými státy. Evropský parlament 
mimo jiné dále vyzval zejména Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Slovensko                 
a Spojené království, které úmluvu podepsaly, avšak neratifikovaly, aby tak neprodleně 
učinily a ostře odsoudil pokusy zvrátit již učiněné kroky k provedení Istanbulské úmluvy                  
a potírání násilí na ženách v některých členských státech.40 

 
Usnesením vlády České republiky ze dne 8. února 2016 č. 114 bylo ministru 
spravedlnosti uloženo předložit vládě návrh legislativních opatření k zajištění 
provádění Istanbulské úmluvy do 30. června 2017. Tato opatření byla zahrnuta               
do novely trestního zákoníku, která byla publikována pod č. 287/2018 Sb. (účinnost 
dne 1. února 2019). Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh na ratifikaci 
Istanbulské úmluvy do meziresortního připomínkového řízení 2. února 2020. 
K ratifikaci doposud nedošlo.41 
 
V souvislosti s předložením návrhu na ratifikaci se zvýšil výskyt dezinterpretací 
a mýtů ohledně obsahu a cílů Istanbulské úmluvy. Na obdobné obavy v roce 2019 
reagovala Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv.  Benátské 

                                                           
40 Blíže viz: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_CS.html. 
41 Úřad vlády ČR: Zpráva za rok 2019 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_CS.html


67 
 

komise)42 svým stanoviskem k ústavněprávním dopadům ratifikace Istanbulské 
úmluvy.43  
 
Benátská komise ve svém posudku došla k závěru, že Istanbulská úmluva nezavádí 
tzv. genderovou ideologii, nijak nezasahuje do rodinného práva, netýká se práv 
sexuálních menšin, neupravuje prolomení mlčenlivosti advokátních profesí                      
ani nezavádí automatický azyl pro ženy žádající o azyl. Naopak, podle závěrů 
Benátské komise Istanbulská úmluva přináší konkrétní opatření pro zlepšení 
postavení obětí domácího násilí a násilí na ženách, vede k vyšší prevenci tohoto 
násilí a podporuje mezinárodní spolupráci v této oblasti.44  
 
Ke stejnému závěru dospěl i materiál: „Rozbor naplňování Istanbulské úmluvy 
ve vybraných státech Rady Evropy“.45 Cílem rozboru bylo zhodnotit, nakolik                  
jsou obavy spojené s dopady ratifikace úmluvy oprávněné. Z rozboru vyplývá,                 
že státy po ratifikaci Istanbulské úmluvy přijaly opatření k prevenci násilí na ženách, 
zintenzivnily osvětové aktivity v této oblasti a často posílily i financování                      
těchto opatření.46 
 
Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR uspořádal dne 7. října 2019 v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR konferenci s názvem „Evropské zkušenosti s Istanbulskou 
úmluvou“. Obavy vyskytující se ve veřejné diskuzi v ČR ohledně dopadů ratifikace 
Istanbulské úmluvy se v zemích, které úmluvu ratifikovaly, nepotvrdily.47 
 
Nejvíce frekventované výhrady k Istanbulské úmluvě a její protiargumenty48 
 
• Úmluva nechrání před násilím pouze ženy, ale každou fyzickou osobu, která 
se stane obětí násilí, tedy i muže, seniory a děti (čl. 2 odst. 2; čl. 4 odst. 1). Úmluva je 
však v první řadě zaměřena na ochranu žen, vzhledem k tomu, že násilí je vystavena 
více než 1/3 všech žen a v oblasti domácího násilí ženy představují absolutní většinu 
obětí.49  

                                                           
42 Poradní orgán Rady Evropy pro ústavní a mezinárodní právo. 
43  Blíže viz český překlad stanoviska Benátské komise: https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-
stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve, stanovisko v angličtině dostupné 
z: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-
armenia-and-the-istanbul-convention. 
44 Blíže viz český překlad stanoviska Benátské komise: https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-
stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve, stanovisko v angličtině dostupné 
z: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-
armenia-and-the-istanbul-convention. 
45 Úřad vlády ČR: Rozbor naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách 
a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných státech Rady Evropy. 2019. 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-
umluvy_3.pdf. 
46 Jedná se o státy: Albánie (2013), Rakousko (2013), Dánsko (2014), Francie (2014), Itálie (2013), 
Černá Hora (2013), Portugalsko (2013), Srbsko (2013), Španělsko (2014) a Švédsko (2014). 
47 Blíže viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tiskova-zprava-obavy-z-
istanbulske-umluvy-se-v-ostatnich-statech-nenaplnuji-176766/. 
48 Úřad vlády ČR: Rozbor naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách 
a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných státech Rady Evropy. 2019, s. 18 – 20. 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-
umluvy_3.pdf  
49 Z českých výzkumů vyplývá, že v oblasti celkové kriminality v ČR tvoří muži více než 85 % 
pachatelů trestné činnosti a u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli 

https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve
https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-armenia-and-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-armenia-and-the-istanbul-convention
https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve
https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-armenia-and-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-armenia-and-the-istanbul-convention
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_3.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_3.pdf
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tiskova-zprava-obavy-z-istanbulske-umluvy-se-v-ostatnich-statech-nenaplnuji-176766/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tiskova-zprava-obavy-z-istanbulske-umluvy-se-v-ostatnich-statech-nenaplnuji-176766/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_3.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_3.pdf
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• Úmluva není prvním mezinárodním právním dokumentem, který pojem gender 
používá, ale navazuje na mezinárodní právní zdroje OSN, Rady Evropy (RE) 
i Evropské unie (EU).  
  
• Úmluva nepřiznává žádná speciální práva LGBT komunitě, ale tak jako všechny 
jiné fyzické osoby je chrání před násilím (čl. 4). Zákaz diskriminace na základě 
genderové identity, z důvodu pohlavní identifikace nebo sexuální orientace je již nyní 
obsažen v českém antidiskriminačním zákoně (§ 2 odst. 4). Otázka sňatků a adopce 
dětí v případě stejnopohlavních párů není předmětem této smlouvy a nemá žádnou 
návaznost na zákon o manželství pro osoby stejného pohlaví. 
 
• Úmluva nezavádí do škol „genderovou ideologii“, ale vzdělávání a osvětu vedoucí 
k rovnosti a toleranci a chápaní společenských rolí bez stereotypů (čl. 14). Navíc                
je ve formulaci textu výslovně uvedeno „tam, kde je to vhodné“, což znamená,                  
že je na zvážení každého státu, jestli a v jaké formě bude toto vzdělávání provádět. 
Tato oblast je již nyní v ČR upravena školským zákonem, který za obecný cíl 
vzdělávání označuje mimo jiné pochopení a uplatňování principu rovnosti žen 
a mužů ve společnosti (§ 2 odst. 2). 
 
• Úmluva (čl. 28) nenařizuje povinnost prolomení principu mlčenlivosti advokátů,                   
ale uvádí, že tato zásada nemá bránit v podání oznámení některými profesními 
skupinami lidí, v případě odůvodněných obav ze spáchání násilných činů nebo jejich 
možného opakování. Jedná se tedy o možnost, ne povinnost. Dále, podle důvodové 
zprávy, se jedná zejména o lékaře, lékařky a psychiatry, psychiatričky.                        
Navíc si smluvní strany mohou samy určit okruh osob a podmínky tohoto jednání. 
 
• Úmluva nezavádí povinnou legalizaci migrace z důvodů násilí na ženách. Úmluva 
totiž nemění podmínky přijímání migrantů zakotvené v zákonu o azylu, který již nyní 
uvádí, že jedním z důvodů pro udělení azylu je odůvodněný strach z pronásledování 
z důvodů pohlaví (§ 12). Toto ustanovení tedy již v českém právu existuje a nemělo 
za následek nárůst žádostí ani udělených azylů. 
 
• Úmluva neumožňuje nepřiměřenou kontrolu ze strany orgánů Rady Evropy. 
Kontrolní mechanizmus je zcela standardní a je prováděný nezávislou skupinou 
expertek a expertů z členských států (GREVIO), která státům sděluje svá právně 
nezávazná doporučení, která nejsou vymahatelná ani sankcionovaná. Do systému 
monitoringu jsou navíc začleněny i národní parlamenty a Parlamentní shromáždění 
RE, kde má ČR své zástupce. 
 
• Formulace jednotlivých ustanovení úmluvy ve formě „smluvní strany zajistí…, 
smluvní strany přijmou…“ je zcela v souladu s praxí formulace mezinárodních smluv 
a řadu z nich ČR bez výhrad přijala. 
 
Pozice Nejvyššího státního zastupitelství 
 
Nejvyššímu státnímu zastupitelství byl ministryní spravedlnosti k připomínkám zaslán 
materiál „Návrh na sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí 
                                                                                                                                                                                     
dokonce ve více než v 90 % případů. Vláda ČR. Zpráva Muži a násilí v České republice. 2016. 
Dostupné z: https://bit.ly/30vxU41.   
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na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011)“. Nejvyšší státní zastupitelství                
je toho názoru, že Česká republika vytvořila právní prostor, v němž je způsobilá 
naplňovat velmi kvalitní a velmi společensky potřebnou Úmluvu Rady Evropy                      
o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Platné právo má řadu 
nástrojů, které slouží k ochraně proti domácímu násilí, jejichž výčet je patrný                      
z předkládací zprávy pro Vládu ČR. Nejvyšší státní zastupitelství zcela podporuje 
ratifikaci Istanbulské úmluvy a tím založení ve vztahu k této úmluvě účinky čl. 10 
Ústavy ČR.50  
 
Jan Záruba51 k Istanbulské úmluvě uvádí zejména následující.    
V kritických pojednáních (srov. např. Mons. Petr Piťha: Sdělení k diskusi                            
o Istanbulské úmluvě) se setkáváme s připomínkami proti této úmluvě, která se prý 
dotýká genderové problematiky. Nutno brát v úvahu, že ženy a vůbec zranitelné 
osoby jsou v určitých směrech ve stavu faktické (ne formálně právní) nerovnosti. 
Úmluva pak požaduje, aby státy přijaly taková opatření, jež by ve svých důsledcích 
uvedenou faktickou nerovnost napravily. Podle publikovaného názoru je v čl. 12, 14 
Úmluvy spatřováno úsilí o promítnutí genderové ideologie do vzdělávání a výchovy 
dětí i „převýchovy“ dospělých. Má se tím zřejmě na mysli genderově neutrální 
rodičovství atd. Jsme toho názoru, že takový záměr z úmluvy vyčíst nelze.  
 
Úmluvu nelze považovat za genderově neutrální v tom smyslu, že by potlačovala 
pohlaví muže a ženy. Naopak se v ní výslovně mluví o muži a ženě a nikoliv                      
o genderově neutrálních subjektech.  
 
Ve vztahu k čl. 28 Úmluvy je pak namítáno, že se jím „prolamuje profesní tajemství, 
neboť požaduje, aby pravidla důvěrnosti vyplývající ze zákonů dané země nebránila 
pracovníkům určitých profesí ohlásit kompetentním organizacím či úřadům, že mají 
důvodné podezření, že došlo ke spáchání závažného násilného činu, spadajícího 
do působnosti této úmluvy, a lze do budoucna očekávat, že budou spáchány další 
závažné činy.“ Článek 28 zní takto: „Smluvní strany přijmou taková nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby jim zásady mlčenlivosti, které vnitrostátní právo ukládá 
některým profesním skupinám, nebránily v možnosti za vhodných podmínek podat 
oznámení příslušným organizacím nebo úřadům, pokud mají oprávněný důvod                  
se domnívat, že byl spáchán závažný násilný čin spadající do působnosti této 
Úmluvy a že další závažné násilné činy lze očekávat.“ K tomu pak publikovaný názor 
uvádí, že se jedná o prolomení tajemství např. lékařů a psychiatrů, v extenzivním 
výkladu také advokátů a kněží. Tento názor ale nezohledňuje jednu důležitou 
okolnost, a to sice to, že zachování povinné mlčenlivosti nesmí sloužit k ochraně 
pachatelů závažných násilných činů. Její prolomení je prostředkem k  odhalení násilí 
na ženách a zranitelných osobách a hlavně k zabránění v pokračování násilí. Nutno 
poměřovat hodnoty, které se chrání zachováním mlčenlivosti, s hodnotami, které má 
prolomení mlčenlivosti chránit. Prolomení mlčenlivosti má chránit základní hodnotu, 
jíž je život člověka. Je snad hodnota, kterou má bránit zachování mlčenlivosti vyšší 
než život a zdraví člověka, od nichž jsou ostatní hodnoty pouze odvozeny?  
 
Pokud je někdy namítáno, že čl. 45 odst. 2 úmluvy může umožnit zneužití nejlepšího 
zájmu dítěte k odnětí dítěte z rodiny ve snaze zamezit v některých případech 
jakémukoli kontaktu dítěte a rodiče, přičemž rodič o dítěti a jeho umístění nebude 

                                                           
50 Viz sp. zn. 1 SL 310/2020. 
51 Viz sp. zn. 1 NZC 3005/2020. 
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informován (srov. např. Mons. Petr Piťha: Sdělení k diskusi o Istanbulské úmluvě), 
pak nutno uvést, že podle čl. 45 odst. 2 „smluvní strany mohou přijmout další 
opatření vůči pachatelům: např. zbavení rodičovských práv, nelze-li jiným způsobem 
zajistit zájem dítěte, který může zahrnovat i bezpečí oběti.“ K námitce, že může 
ustanovení vést ke zneužití nejlepšího zájmu dítěte, nelze než konstatovat,                     
že skutečně k takovému zneužití může dojít, stejně jako lze zneužít jakékoliv právo. 
Pak se ale zneužití jakéhokoliv práva stává bezprávím. Touto námitkou by však bylo 
možné „smést“ jakoukoli úpravu zakotvující právo, jehož účelem je chránit člověka, 
zvláště člověka zranitelného. Ostatně náš právní řád v § 871 občanského zákoníku              
i v duchu čl. 45 úmluvy stanoví podmínky pro zbavení rodičovské odpovědnosti, 
jestliže rodič zneužívá svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji 
rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, přičemž  
soud zvlášť posoudí, nejsou-li dány též důvody pro zbavení rodiče jeho rodičovské 
odpovědnosti, jestliže rodič spáchá proti svému dítěti úmyslný trestný čin,                   
nebo použije-li své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, 
anebo spáchá-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník                            
či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem. 
Ustanovení Istanbulské úmluvy zahrnují zásadu uceleného komplexního 
a koordinovaného přístupu k předcházení a potírání všech forem násilí (srov. čl. 7 
a 18 Úmluvy). K zajištění této zásady nutno přijmout v souladu s vnitrostátním 
právem opatření k zavedení vhodných mechanismů pro účinnou spolupráci mezi 
všemi příslušnými státními orgány, včetně soudů, státních zastupitelství, 
donucovacích orgánů, místních a regionálních úřadů atd. V čl. 18 odst. 4 
se zdůrazňuje poskytování služeb (v pojetí Úmluvy) bez ohledu na ochotu oběti 
podat trestní oznámení nebo svědčit proti jakémukoli pachateli. 
 
UNODC – násilí na ženách a dívkách a vliv COVID-1952 
 

„Domov je pro ženy a dívky nadále nejnebezpečnějším místem“ 
„Pandemie COVID-19 rovněž zvýšila zranitelnost dětí vůči násilí“ 

 
Genderově podmíněné násilí na ženách je i nadále významným problémem v oblasti 
veřejného zdraví a porušováním lidských práv. Zatímco ženy a dívky jsou vystaveny 
násilí ve veřejné i soukromé sféře, poslední vydání studie „Global study 
on Homicide“53 vydané UNODC v roce 2019 ukázala, že domov je pro ně nadále 
nejnebezpečnějším místem. 
 
Cílem této zprávy je předložit stručné zhodnocení dopadu pandemie COVID-19 
na násilí páchané na ženách a dívkách. Celkové důkazy o násilí na základě pohlaví 
uváděné v této zprávě jsou založeny na údajích shromážděných ze 34 zemí (údaje                   
o hlášeném sexuálním násilí z 26 zemí, údaje hlášené z linek pomoci ze 6 zemí                  
a údaje o zabíjení žen a dívek na základě pohlaví z 16 zemí). 
 
Od počátku pandemie sílila obava, že opatření zavedená k omezení šíření               
COVID-19 zvýšila genderové (také jako násilí na základě pohlaví) a domácí násilí              

                                                           
52 UNODC: Research brief: What crime and helpline data say about the impact of the COVID-19 
pandemic on reported violence against women and girls. 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Violence_against_women_24Nov.pdf. 
53 UNODC: Global Study on Homicide 2019: Gender-related Killing of Women and Girls. 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Violence_against_women_24Nov.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
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na ženách a dívkách. Omezený pohyb osob skutečně držel ženy doma, což zvýšilo 
riziko viktimizace jejich partnery nebo rodinnými příslušníky. 
 
Ze zprávy vyplývá, že omezující opatření přijatá v souvislosti s COVID-19 mohou 
potenciálně ovlivnit násilí páchané na ženách dvěma protichůdnými způsoby: 
zvýšením napětí v domácnosti (tím, že ženy tráví více času v izolaci s násilnými 
partnery a členy rodiny, jsou více vystaveny domácímu násilí); a snížením vystavení 
trestné činnosti páchané mimo domov (v důsledku omezení sociální interakce). 
 
Analýza zahrnuje údaje o násilí na ženách a dívkách shromážděné UNODC                      
v průběhu roku 2020 [jde o oběti vražd spáchaných jejich partnery, oběti „femicide“ 
(vraždy žen), sexuálních útocích a znásilnění nahlášených úřadům a hlášeným 
linkám pomoci a podpory obětem trestných činů].  
 
Obecné shrnutí ze zprávy  
 

 V některých zemích došlo k zřejmému snížení hlášení případů sexuálního 
násilí a znásilnění příslušným orgánům trestního soudnictví, a ke zvýšení 
počtu volání na linky pomoci obětem trestné činnosti během zavedení 
omezujících opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. V několika málo 
zemích však nedošlo k žádným významným změnám. V této souvislosti 
UNODC apeluje na státy, aby zejména po dobu zavedení omezujících 
opatření z důvodů pandemie COVID-19 zajistily dostupné služby k nahlášení 
případů násilí, a to zejména ve formě online. 

 

 Možnou hypotézou je, že míra sexuálního násilí vyskytujícího se mimo domácí 
sféru se snížila v důsledku omezujících opatření, která omezila pohyb lidí                
a tím i lidskou interakci a možnost spáchat určité druhy trestné činnosti, včetně 
násilné trestné činnosti. 
 

 Je však dobře známo, že orgánům činným v trestním řízení je formálně 
hlášena pouze malá část sexuálně motivovaného násilí, kterému jsou ženy 
vystaveny, a je pravděpodobné, že vnitrostátní omezující opatření omezila 
přístup žen k těmto oznamovacím kanálům, jako je policie či zdravotnické 
služby, které jsou přetíženy a pracují s omezenou kapacitou. 
 

 Jak uvádí zvláštní zpravodajka OSN pro oblast násilí páchané na ženách, 
soudy v mnoha zemích byly buď uzavřeny, nebo fungovaly v omezeném 
režimu, což vedlo ke zpoždění při zpracování případů, a případy týkající                
se domácího násilí nebyly obvykle upřednostňovány. Kromě toho mohly být 
ženy během omezujících opatření vystaveny mnohem větší kontrole ze strany 
svých partnerů, a proto měly omezené možnosti kontaktovat podpůrné služby 
a hlásit případy zneužívání a násilí. 
 

 Více žen se obrátilo na linky pomoci obětem trestné činnosti. Nárůst počtu 
zaznamenaných hovorů byl větší v zemích, kde byla omezující opatření 
přísnější. V Evropě je obzvláště zarážející nárůst počtu hovorů 
zaznamenaných národní telefonní linkou pro ženy v Itálii, první zemi, která 
byla vážně zasažena COVID-19. Dne 9. března 2020 vstoupila země 
do přísné národní karantény zakazující všechny venkovní aktivity kromě těch 
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nezbytných, jako je nákup potravin. Data shromážděná národní linkou pomoci 
ukazují velmi náhlý nárůst počtu hovorů v prvním týdnu zavedení karantény. 
Ve srovnání s týdny bezprostředně před zavedením omezujících opatření 
a se stejným obdobím v roce 2019 vzrostl počet telefonních hovorů obětí násilí 
v Itálii, během omezujících opatření na jaře, až čtyřikrát. 
 

 Uvedené údaje o hovorech přijatých prostřednictvím linek pomoci týkajících                  
se násilí na základě pohlaví mohou zahrnovat i hovory týkající se případů 
násilí na dětech. Dopad pandemie COVID-19 na násilí na dětech není v této 
zprávě zkoumán, ale je třeba poznamenat, jak zdůraznil generální tajemník 
OSN  a meziagenturní pracovní skupina pro násilí páchané na dětech ve své 
„Agenda for Action“, pandemie COVID-19 rovněž zvýšila zranitelnost dětí vůči 
násilí. 

 

 Celkově se dopad v jednotlivých zemích lišil. Tam, kde bylo možné zjistit 
změny nastalé během omezujících opatření, se situace po uvolnění opatření 
rychle vrátila na alarmující před-pandemickou úroveň. 
 

 Očekává se, že ekonomický dopad pandemie COVID-19 bude mít i genderový 
dopad, který nepřiměřeně ovlivní ženy, které již pracují v rámci šedé 
ekonomiky a žijí v chudobě. Nejistá hospodářská situace může ještě více ztížit 
překonávání překážek, na které ženy a dívky narážejí při oznamování těchto 
trestných činů. 
 

Rada Evropy a COVID-19 
 
Ke zvýšenému nebezpečí COVID-19 na případy domácí násilí se vyjádřila i generální 
tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinović Burić.54 Vyjádřila znepokojení zejména          
nad nárůstem domácího násilí během lockdowns a přijatým restriktivním opatřením 
z důvodu zabránění šíření nemoci COVID-19. Uvedla, že zprávy z členských zemí 
ukázaly, že ženám a dětem hrozí nyní větší riziko zneužívání v jejich vlastních 
domovech, a to zejména v době nouzového stavu, který byl v mnoha státech 
vyhlášen. Kromě zvýšeného rizika násilí by dopady krize mohly také ekonomicky 
poškodit ženy a ohrozit jejich finanční nezávislost. Generální tajemnice poukázala 
např. na zprávu Francie, která ukázala, že mnoho žen se nemohlo dovolat na linky 
pomoci (helplines), a to v důsledku omezujících opatření. Linky pomoci tak obdržely 
čtyřikrát méně hovorů, než je obvyklé. Zároveň se zvýšil počet naléhavých zpráv, 
které byly zaslány organizacím poskytujícím pomoc v celé Evropě. To by mohlo 
znamenat, že pachatelé zabraňují svým obětem, aby vyhledaly pomoc pomocí 
telefonu či mobilu. Generální tajemnice také uvedla, že Rada Evropy nabízí členským 
státům platformu pro výměnu informací o domácím násilí a osvědčených postupech, 
jak mu předcházet. 

                                                           
54 Vyjádření generální tajemnice Rady Evropy: https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-
secretary-general-concerned-about-increased-risk-of-domestic-violence. 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-secretary-general-concerned-about-increased-risk-of-domestic-violence
https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-secretary-general-concerned-about-increased-risk-of-domestic-violence
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III. 3 Rozhodovací činnost obecných soudů – výběr 
 
Z dostupné judikatury za rok 2020 k trestnému činu týrání osoby žijící ve společném 
obydlí podle § 199 trestního zákoníku, uveřejněné v ASPI, lze uvést zejména 
následující rozhodnutí. 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2020 sp. zn. 7 Tdo 909/2020 
 
„Zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) 
tr. zákoníku se dopustí, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním 
ve společném obydlí, páchá-li takový čin po delší dobu. Společné obydlí přitom 
vyjadřuje specifický znak tohoto trestného činu, že pachatelé, kteří týrají jiné osoby, 
tak činí vůči osobám blízkým a dalším osobám žijícím s nimi ve společném obydlí, 
v důsledku čehož je u nich dána specifická forma vzájemné závislosti vyplývající 
ze skutečnosti, že tyto osoby obývají společné obydlí, a proto jsou mezi nimi 
vytvořeny zvláštní vztahy vyplývající ze společného bydliště. Na tom ničeho nemění 
ani skutečnost, že místo pobytu obviněného s poškozenou se v průběhu 
vymezeného období měnilo a odvíjelo se od jejich způsobu života, popřípadě 
ani skutečnost, že s ohledem na konfliktnost vztahu docházelo k občasným 
rozchodům a odchodům jednoho z jeho účastníků, a poté k opětovnému návratu.“ 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2020 sp. zn. 8 Tdo 898/2020 
 

„Týráním se rozumí zlé nakládání s osobou blízkou nebo jinou osobou žijící 
s pachatelem ve společném obydlí vyznačující se větším stupněm hrubosti 
a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří. K trestní 
odpovědnosti pachatele za tento zločin se vyžaduje, aby mezi ním a těmito osobami 
vznikla vzájemná závislost tvořená vazbami jednoho na druhého a je u nich ztížena 
možnost společné obydlí opustit, a tak se z vlivu druhého vymanit. Předmětem útoku 
je proto nejen osoba blízká, ale i jiná osoba, která takové postavení nemá, ale žije 
s pachatelem společně. Na důvodu spolužití v takovém společném domě nebo bytě 
tedy nezáleží, ale jde o faktický stav společného soužití.“ 
 
„Trvalost pachatelova jednání ve smyslu § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku 
je třeba posuzovat v závislosti na intenzitě zlého nakládání. Nevyžaduje se,                   
aby šlo o jednání soustavné, ani se nevyžaduje, aby u svěřené osoby vznikly 
následky na zdraví, ale musí jít o jednání, které týraná osoba pro jeho hrubost 
a bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří. Pro posouzení otázky, 
zda pachatel pokračoval v páchání uvedeného trestného činu po delší dobu,                     
je určující nejen celková doba týrání, ale přihlédnout je třeba též ke konkrétnímu 
způsobu provedení činu, intenzitě týrání, jeho četnosti apod. V souvislosti s tím               
je třeba zdůraznit, že čím méně intenzivní bude týrání, tím delší dobu bude muset 
takové zlé nakládání trvat, aby se mohlo jednat o naplnění této okolnosti podmiňující 
vyšší trestní sazby, a naopak. Vzhledem k tomu, že již vlastní týrání je zlé nakládání, 
které se vyznačuje určitým trváním, v závislosti na konkrétních okolnostech není 
vyloučeno, aby i doba několika měsíců naplnila tento zákonný znak.“ 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 7. 2020 sp. zn. 8 Tdo 775/2020 
 
„Pro přečin týrání osoby ve společném obydlí platí, že je vždy definován určitou 
trvalostí jednání pachatele, a to i v případě základní skutkové podstaty podle § 199 
odst. 1 tr. zákoníku. Pokud by tedy zlé nakládání s osobou žijící ve společném obydlí, 
probíhající po dobu plus mínus jednoho měsíce, mělo být kvalifikováno jako trestný 
čin, muselo by nabýt opravdu značné intenzity hrubosti a bezcitnosti. Nic takového 
ovšem v řízení prokázáno nebylo, sám soud prvního stupně označil intenzitu 
přezkoumávaného konání obviněného jako „relativně nízkou“, když s výjimkou 
jednoho úderu šlo vždy jen o agresi slovní. Z těchto důvodů dospěl Nejvyšší soud 
k závěru, že přezkoumávaný skutek nenaplnil zákonné znaky skutkové podstaty 
přečinu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1 tr. zákoníku.“ 
 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 2020 sp. zn. 4 Tdo 358/2020 
 
„Stanovisko městského soudu o uplatnění výpovědi z přípravného řízení                        
jako listinného důkazu nemá oporu v trestním řádu a v konečném důsledku vede                  
též k porušení čl. 6 odst. 3 Úmluvy. Při hodnocení výpovědi poškozené M. V.                  
jako důkazu proti obviněnému J. J. soudy pominuly, že obviněný J. J. nebyl a neměl 
možnost být přítomen výslechu M. V. v přípravném řízení a v důsledku toho neměl 
ani možnost klást jí otázky ve smyslu minimálního práva zaručeného ustanovením                
čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. Obviněný J. J. neměl v této fázi řízení obhájce, takže 
citované ustanovení nemohlo být dodrženo tím, že by účast při výslechu poškozené 
M. V. v přípravném řízení byla umožněna obhájci. Výpověď poškozené M. V. 
z přípravného řízení, která obsahově vyzněla jako usvědčující důkaz proti 
obviněnému J. J. a která nakonec byla ve věci tohoto obviněného hodnocena                    
jako jeden z usvědčujících důkazů, je za popsaného stavu zatížena zjevným 
nedostatkem kontradiktornosti jako jednoho ze stěžejních atributů spravedlivého 
procesu. Odsuzující výrok o vině obviněného J. J. založený mimo jiné i na této 
výpovědi, je tím pádem v rozporu s ústavně garantovaným základním právem 
obviněného na spravedlivý proces a nemůže obstát.“ 
 
Pozn.: odkaz na judikaturu ESLP (čl. 6 Úmluvy): rozsudek ESLP ze dne 23. dubna 1997 
ve věci Van Mechelen a ostatní, č. stížnosti 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 2056/93; 
rozsudek ESLP ze dne 15. června 1992 ve věci Lüdi proti Švýcarsku, č. 12433/86; rozsudek 
ESLP ze dne 14. prosince 1999 ve věci A. M. proti Itálii, č. 37019/97. 
 

III. 4 Rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva  
 
 „Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve věcech domácího násilí“, 
který zpracovává nejvýznamnější rozhodnutí tohoto soudu ve vztahu k dané 
problematice, je zavěšen na Extranetu státního zastupitelství (NK-Jana Zezulová-
materiály k agendě NK). 
 
Podkladem tohoto materiálu jsou, kromě úplných znění daných rozhodnutí,                        
tzv. Factsheets, dostupná z: http://www.echr.coe.int/. Díky těmto sumarizujícím 
dokumentům lze poměrně přehledně sledovat vývoj judikatury ESLP ve vztahu 
k problematice domácího násilí. 
 
Zpráva národní korespondentky předkládá některá rozhodnutí v oblasti domácího 
násilí a násilí na ženách a dětech vydaná v průběhu roku 2020. 

http://www.echr.coe.int/
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (čtvrtá sekce) ze dne 
11. 2. 2020 ve věci Buturugă proti Rumunsku, č. 56867/15 
 

„K pozitivním závazkům vyplývajícím z článků 3 a 8 Úmluvy“ 
 
V případech domácího násilí je od orgánů činných v trestním řízení vyžadována 
zvláštní pozornost a zohlednění specifik těchto skutků, která jsou uznána i Úmluvou 
Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, 
tzv. Istanbulskou úmluvou. 
 
Na základě vnitrostátního i mezinárodního práva domácí násilí nespočívá pouze              
ve fyzických útocích, ale zahrnuje rovněž psychologický nátlak a obtěžování. Navíc, 
kyberšikana je podle příslušných dokumentů OSN, Rady Evropy i Evropské unie 
považována za součást násilí proti ženám a může mít různé formy včetně narušení 
soukromí, nabourání se do počítače oběti či sdílení a manipulaci s daty a obrázky, 
včetně těch intimních. V kontextu domácího násilí často dochází ke kybernetickému 
pronásledování ze strany partnera. 
 
Příslušné orgány si neobstaraly žádné důkazy, kterými by mohly objasnit okolnosti 
věci. Orgány činné v trestním řízení postupovaly přehnaně formalisticky, 
když neshledaly souvislost narušení korespondence s násilím, které jim stěžovatelka 
oznámila již dříve, a nesplnily tak svou povinnost posoudit případ domácího násilí 
ve všech jeho aspektech. 
 
Vnitrostátní orgány neprovedly trestní vyšetřování jako týkající se specifického 
problému násilí mezi manžely a vzhledem k tomuto postupu nereagovaly způsobem 
odpovídajícím závažnosti skutečností tvrzených stěžovatelkou. Vyšetřování skutků 
násilí bylo nedostatečné, zejména z důvodu, že nebylo provedeno žádné věcné 
šetření stížnosti na porušení listovního tajemství, které je podle názoru Soudu úzce 
spjato se stížností na násilí. Došlo tedy k nesplnění pozitivních povinností 
podle článků 3 a 8 Úmluvy a porušení těchto ustanovení. 
 

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (druhá sekce) ze dne 
26. 5. 2020 ve věci Munteanu proti Moldavské republice, č. 34168/11 

 
„K závazkům státu při vyšetřování domácího násilí“ 

 
K porušení čl. 3 Úmluvy došlo tím, že vnitrostátní orgány ignorovaly domácí 
zneužívání, kterému byli stěžovatelé vystaveni a tím, že účinně nevymáhaly výkon 
soudních příkazů, které stěžovatele měly chránit. 
   
K diskriminaci na základě pohlaví dochází v případě, kdy vnitrostátní orgány 
neuplatní právní předpisy daného státu určené k zajištění ochrany před domácím 
násilím, a to v důsledku předem vytvořených předsudků, které se týkají role žen 
v rodině. 
 

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (třetí sekce) ze dne 20. 2. 2018 
ve věci Bopkhoyeva proti Rusku, č. 25414/14 

 
„K povinnosti států přijmout vhodná opatření k ochraně života osob“ 
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Ačkoli podle článku 2 Úmluvy neexistuje absolutní povinnost, aby všechna stíhání 
vedla k odsouzení nebo k uložení trestu, vnitrostátní soudy by neměly v žádném 
dovolit, aby život ohrožující trestné činy zůstaly nepotrestány. 
 
Dodržování procesních povinností státu podle čl. 2 Úmluvy vyžaduje, aby vnitrostátní 
právní řád prokázal svou způsobilost a ochotu vymáhat trestní právo proti osobám, 
které protiprávně připravily o život jinou osobu. 
 

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (čtvrtá sekce) ze dne 
15. 3. 2016 ve věci M.G.C. proti Rumunsku, č. 61495/11 
 

„Pozitivní závazky státu týkající se účinné ochrany dětí před znásilněním 
a pohlavním zneužíváním“ 

 
Pokud jde o děti, které jsou zvláště zranitelné, opatření uplatňovaná státem na jejich 
ochranu proti násilným činům spadajícím do působnosti čl. 3 a čl. 8 Úmluvy by měla 
být účinná a zahrnovat nejen přiměřené kroky k zabránění špatnému zacházení, 
o němž orgány věděly nebo měly vědět, ale také účinné odrazení od takového 
závažného narušení osobní integrity. Cílem těchto opatření musí být zajištění úcty 
k lidské důstojnosti a ochrana nejlepších zájmů dítěte. 
 

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (pátá sekce) ze dne 28. 5. 2015 
ve věci Y. proti Slovinsku, č. 41107/10 

 
„Neschopnost chránit osobní integritu oběti v trestním řízení týkajícím se 

pohlavního zneužívání.“ 
 
Vzhledem k tomu, že trestní řízení týkající se sexuálních trestných činů jsou oběťmi 
vnímána jako velmi nepříjemná a přímý střet mezi osobami obviněnými z pohlavního 
zneužívání a jejich údajnými oběťmi zahrnuje riziko další traumatizace, musí být 
osobní křížový výslech ze strany obžalovaného vždy podroben nejpečlivějšímu 
posouzení ze strany vnitrostátních soudů. Nezabrání-li vnitrostátní orgány údajnému 
útočníku v používání urážlivých a ponižujících poznámek při křížovém výslechu 
během procesu, neochránily tím osobní integritu údajné oběti. 
 

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (druhá sekce) ze dne 4. 8. 2020 
ve věci Tërshana proti Albanii, č. 48756/14 
 

„Porušení práva na život z důvodu nedodržení závazku plynoucího                                       
z procesněprávního aspektu čl. 2 Úmluvy“ 

 
Stát není odpovědný za útok na stěžovatelku v situaci, kdy se vnitrostátní orgány 
o násilném chování manžela stěžovatelky dozvěděly, až po předmětném incidentu. 
V případě, kdy vyšetřování útoku, jenž má znaky násilí na základě pohlaví, nevede 
vnitrostátní orgány k reakci se zvláštní péčí, dochází tím k porušení čl. 2 Úmluvy 
v jeho procesní stránce. ESLP z tohoto důvodu konstatoval, že reakce státních 
orgánů na útok kyselinou byla neúčinná. 
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 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (první sekce) ze dne 
14. 5. 2020 ve věci Mraović proti Chorvatsku, č. 30373/13 

 
„K důležitosti ochrany soukromého života oběti v řízení týkající se znásilnění“ 

 
Soud shledal, že odůvodnění vnitrostátního soudu pro vyloučení veřejnosti z řízení, 
konkrétně ochrana soukromého života oběti, byla přiměřená. S ohledem na velmi 
důvěrnou povahu a závažnost obvinění v projednávané věci, která se týkala jednoho 
z nejvíce ponižujících útoků na osobu, je Soud přesvědčen, že diskreční pravomoc, 
kterou v projednávaném případě uplatnil vnitrostátní soud, nebyla neslučitelná                    
s právem stěžovatele na veřejné projednání věci 
 
Stát je povinen oběť chránit před druhotnou viktimizací, vzhledem k vysoce citlivé 
povaze jejího křížového výslechu u soudu, jež se týkal informací o nejintimnějších 
aspektech života oběti. 
 
III. 5 Dokumenty 
 

 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí  
2019–2022 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-
DN---grafikaFINAL.pdf  
 

 Zápisy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/prevence_domaciho_nasili/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-121940/  

 

 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, 
Istanbul, 11. 5. 2011 
 

 Stanovisko Benátské komise 
https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-stanoviska-benatske-komise-k-
istanbulske-umluve 
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-
adopts-an-opinion-on-armenia-and-the-istanbul-convention 
 

 Úřad vlády ČR: Rozbor naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání 
násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných státech 
Rady Evropy 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_3.pdf 
 

 UNODC: Research brief: What crime and helpline data say about the impact         
of the COVID-19 pandemic on reported violence against women and girls 
https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/covid/Violence_against_women_24Nov.pdf  
 

 UNODC: Global Study on Homicide 2019: Gender-related Killing of Women 
and Girls 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/prevence_domaciho_nasili/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-121940/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/prevence_domaciho_nasili/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-121940/
https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve
https://www.tojerovnost.cz/cs/preklad-stanoviska-benatske-komise-k-istanbulske-umluve
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-armenia-and-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/the-venice-commission-adopts-an-opinion-on-armenia-and-the-istanbul-convention
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_3.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Rozbor-dopadu-Istanbulske-umluvy_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Violence_against_women_24Nov.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Violence_against_women_24Nov.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf


78 
 

 
UNODC: The shadow pandemic: COVID-19 and Essential Services                        
for Women and Girls Survivors of violence 
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/EssentialServices-
Infographic-COVID-FIN_WEB_VERSION.pdf  
 

 Rada Evropy 
https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-secretary-general-
concerned-about-increased-risk-of-domestic-violence 

 
III. 6 Přílohy 
 
Příloha č. 1: Mgr. Martina Klvačová - Vybraná „kasační“ usnesení nejvyššího 
státního zástupce                
 
Příloha č. 2: Statistiky a grafová znázornění ve vztahu k domácímu násilí 

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/EssentialServices-Infographic-COVID-FIN_WEB_VERSION.pdf
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/EssentialServices-Infographic-COVID-FIN_WEB_VERSION.pdf
https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-secretary-general-concerned-about-increased-risk-of-domestic-violence
https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-crisis-secretary-general-concerned-about-increased-risk-of-domestic-violence

