STALKING
Slovem stalking, nebo také nebezpečné pronásledování, rozumíme úmyslné a systematické
pronásledování a obtěžování jiné osoby přes její nesouhlas, které ohrožuje její bezpečnost a snižuje
kvalitu jejího života. Pachatel vyhledává blízkost oběti, sleduje jí, vyhrožuje jí nebo jejím blízkým.
Samozřejmě pachatel také oběť kontaktuje osobně, prostřednictvím elektronických komunikací či
písemně. Zkrátka omezuje svoji oběť v obvyklém způsobu života a jeho jednání v ní vzbudí důvodnou
obavu o svůj život nebo zdraví nebo život a zdraví blízkých osob. Důležitým prvkem při právní
kvalifikaci uvedeného trestného činu je i jeho dlouhodobost. Teď asi každého napadne, co je
„dlouhodobost“. Ta se posuzuje u každého jednotlivého jednání individuálně, v závislosti i například
na intenzitě útoků.
Abych zde nemluvila jen obecně, konkrétním příkladem může být situace, kdy se rozejdou partneři a
jeden z nich se se situací nemíní smířit. Hodně zjednodušeně se dá říci, že jeden z partnerů i přes
výslovný nesouhlas druhého mu neustále píše SMS zprávy, volá mu, chodí za ním například do
zaměstnání, k bytu, citově ho vydírá, může mu vyhrožovat újmou na zdraví, zveřejněním soukromých
fotek a tak podobně. Nicméně jak jsem uvedla, aby situace naplnila znaky skutkové podstaty trestného
činu nebezpečného pronásledování, záleží na všech okolnostech v souhrnu.
Oběť je vystavena permanentnímu strachu z pronásledovatele, je narušena její duševní stabilita, jeví
příznaky dlouhodobého stresu. Mnohdy má pronásledování pro oběť i finanční dopad. A co
doporučujeme, když si myslíte, že jste obětí stalkera? Obraťte se na Policii ČR, protože i kolegové na
obvodním oddělní jsou schopni s vámi věc probrat a vyhodnotit jí v trestně právní rovině. Vám osobně
doporučujeme striktně přerušit veškeré kontakty s pronásledovatelem a důsledně ignorovat pokusy o
kontakt. Informujte o podezření své blízké, shromažďujte důkazy (sms zprávy, e-maily), měňte cesty
do práce (školy), měňte své zvyky nebo časy činností, které pronásledovatel zná a využívá je
k pronásledování. Neříkejte nikomu, mimo blízkých osob, své plány. Noste u sebe mobilní telefon a
nebojte se nikdy zavolat na linku 158. Policie má řadu možností, jak vám pomoci, včetně vaší ochrany
nebo pomoci odborně vyškoleného krizového interventa.
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