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Normalita a nenormalita v sexu z pohledu trestněprávní historie 
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  V nejstarších civilizacích byla žena pokládána za vlastnictví muže, event. rodiny a útok 

na ní byl  chápán  jako útok na předmět vlastnictví. Žena byla hodnocena  jako uchovatelka 

rodu a její chtěná nebo vynucená nevěra byla pokládána za závažné provinění.  

Z historicko právního hlediska lze na některé trestné činy spojené s lidskou sexualitou 

hledět jako na takové, které byly v průběhu vývoje společnosti shledávány jako rozporné se 

stávající  normou křesťanské morálky. Jedná se především o mimomanželský pohlavní styk a 

homosexualitu. 

Stíhání mimomanželských pohlavních styků prohlášených církví a státem  za trestné je 

ve  feudálním právu obvyklé  a u nás  se  s tím  setkáváme od nejranějších počátků  Českého 

zákonodárství,  jak  dokládají    Dekreta  Břetislavova  z roku  1035.  Stíhání  trestných  projevů 

sexuality nechybí fakticky v žádné kodifikaci či právní knize.   

České  stavovské  trestní  právo  důsledně  stíhalo  cizoložství  žen  jednak  soudními 

orgány a jednak svémocí manžela, kterému bylo přiznáno právo nevěrnou manželku i jejího 

milence na místě usmrtit. Trestní  zákoník Marie Terezie  zachoval  stíhání  cizoložství  z moci 

úřední (ex officio), ale podle § 502 trestního zákona z roku 1852 se již jedná jen o přestupek.1 

Podle některých současných autorů  je cizoložství pouze otázkou prohřešku.2 Zdá se 

však – soudě podle ohlasů v masmediích – že je dnes cizoložství spíše atributem společenské 

prestiže a je považováno za součást moderního životního stylu. 

Dalo  by  se  říci,  že  v pojmosloví  byla  v starých  zákonech  zachovávána  značná 

obdobnost. Za trestné činy se považovalo znásilnění, zprznění (blízké pohlavnímu zneužívání, 

přičemž  se  ochranná  věková  hranice  v různých  státech  lišila).  Obecný  pojem  „smilstva“ 

zahrnoval formy násilné sexuální delikvence, včetně sexuálních vztahů se zvířaty a osobami 

téhož pohlaví. 

                                                            
1 VIZINGER, R., Svoboda pohlavního života a role trestního práva, in Trestní právo 11, 19, 2007,  s. 19 ISSN 
1211-2860 
2 SCHELLE, K., TAUCHEN, J., a kol., Sexuální trestné činy včera a dnes, Ostrava: KEY Publishing s.r.o. 2014,   
 s.145, ISBN 978-80-7418-213-6 
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  Vrchnosti,  zvláště duchovní, mezi poddanými  a měšťanstvo mezi  sebou  – méně  již 

šlechta mezi sebou – uplatňovaly cestou práva církevní představy o pohlavním životě. Jako 

konkubinát se trestá neposvěcené soužití muže a ženy. Stíhá se pro bigamii ten, kdo – jsa již 

jednou ženat – se za života první ženy po druhé ožení. Již ze staré křesťanské tradice se těžce 

trestá cizoložství – často smrtí, zvláště v právu městském. Od 16. století se zákonné tresty na 

cizoložství v praxi zmírňují. 

  Zásadně je trestný každý mimomanželský pohlavní styk vůbec, zvláště ovšem se Židy, 

mezi  příbuznými,  s nedospělou  dívkou,  s jeptiškou,  styk  se  zvířetem  aj.  Z podnětu 

náboženských  představ  se  teorie  hodně  zabývala  touto  otázkou  lidského  života  a 

konstruovala  řadu  samostatných  a  těžce  trestaných  deliktů  (např.  se  rozlišovalo  struptum 

jako smilstvo s ženou jinak počestnou a fornicatio jako smilstvo s nevěstkou dále incestus čili 

krvesmilstvo a různé případy sodomie. 

  Násilné smilstvo se za křesťanství stalo jedním z hrdelních zločinů (violentia, struptum 

violentum), ovšem za předpokladu, že postižená prokázala násilí, třeba jen formálně, křikem 

apod.  Často  se  zakazovalo  pod  těžkými  tresty  kuplířství  (lenocinium),  jehož  nejběžnějším 

případem bylo přechovávání nevěstek. 

V důsledku  nazírání  na  nemanželský  pohlavní  styk  vůbec  bylo  velkým  zločinem  i 

nemanželské mateřství. Označení nemanželského dítěte bankart se stalo posléze nadávkou.3 

  V právních  památkách  českého  zemského  práva  ustanovení  o  těchto  deliktech 

prakticky  nenalezneme,  i  když  takovéto  jednání  zemské  právo  za  trestné  považovalo, 

používajíc vžité právní obyčeje a spoléhající se na  iniciativu při stíhání na svémoci manžela. 

Právní  úpravy  stíhání  trestných  činů  namířených  proti  manželství  nalezneme  především 

v právu městském, jmenovitě pak v Koldínově Právech městských království českého.4 

  Tato  právní  památka  poskytuje  obšírný  výklad  problematiky  spadající  do  oblasti 

trestných činů ohrožujících právní řád. Jsou to jednání, která bychom nejspíše mohli označit 

jako  sexuální  ‐ cizoložství,  smilstvo,  znásilnění, pohlavní  zneužití osoby mladistvé, bigamie, 

nepravdivé obvinění ze sexuálního deliktu, krvesmilstvo a kuplířství. 

                                                            
3 VANĚČEK, V., Dějiny státu a práva v Československu, Praha: Orbis 1964, s. 201 - 208 
4 SCHELLE, K., TAUCHEN, J., a kol., Sexuální trestné činy včera a dnes, Ostrava: KEY Publishing s.r.o. 2014,   
 s.85, ISBN 978-80-7418-213-6 
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Trestný  čin cizoložství  je  tu definován  tradičně  jako pohlavní  styk provdané  ženy  či 

ženatého muže s cizím mužem či ženou. Trestem je tu pro ženu stejně jako pro muže ztráta 

hrdla.  Je  nesporné,  že  vzorem  i  této  právní  úpravy  byl  římský  lex  Julia  de  adulteriis 

coercendis, ovšem s tím rozdílem, že nyní postihoval i muže. Ve starším právu městském, jak 

dokazuje  úprava,  kterou  přinesl  Brikcí  z Licka  ve  svých  Právech  městských,  bylo  ještě 

cizoložství  ženatého muže  s neprovdanou  ženou  beztrestné.  Trestal    se  jen  pohlavní  styk 

mezi ženatým mužem a provdanou ženou. 

Od smilstva (stuprum) se lišil delikt násilného smilstva, kdy “panny, aneb vdovy mocí 

snižovány  a o své poctivosti strojeny byly aneb že by na ně mocí saženo bylo, a ony by byly 

zavoženy“ označený  jako raptus, násilné zajetí. Tento poněkud nesrozumitelný text  je hned 

v dalších  větách  vysvětlen  tak,  že  vlastně  jde  o  násilí  či  „  podav“  (  stuprum  violentum  ‐ 

smilstvo násilné), jež by pro pannu mělo za následek „ porušení“, tj. ztrátu panenství, a pro 

ženu poctivou ztrátu „ poctivosti“.  Jak  je zřejmé, na rozdíl od smilstva  jsou  tu  již objektem 

trestného  činu  vysloveně  jen  panny  a  ženy  (bez  rozdílu,  zda  jde  o  vdovy  či  provdané)  a 

pachatelem výlučně muži.5 

Právní úprava deliktu znásilnění vychází ze starší právní úpravy práva zemského, která 

měla v českém právu starou tradici a můžeme ji doložit již od samého počátku právních knih. 

To  se  týká  zejména  pravidel  pro  důkaz,  že  šlo  skutečně  o  znásilnění  ‐  volání  o  pomoc, 

předložení  potrhaného  nebo  zkrvaveného  šatu  a  dovolání  se  svědectví  lidí,  jímž  oběť 

předložila důkazy o násilí, pokud bylo spácháno na místech vzdálených od obydlí či takových, 

kde  by  volání  o  pomoc  nemohlo  být  zaslechnuto,  a  samozřejmě  je  v takovém  případě  

požadováno i složení přísahy. 

Za  znásilnění  či  zprznění  se  považuje  i  zneužití  nezletilé  dívky,  které  se  trestá 

vpletením  do  kola  nebo  stětím. Důležité  opatření  pro  znásilněné  ženy přináší  ustanovení, 

které jim zaručuje dobrou pověst‐ čest‐ s tím, že bezpráví proti její vůli se dálo. Zároveň ty , 

kdo  by  lživě  pomlouvali  poctivé  panny  a  ženy,  se  trestají    „  uřezáním  kusu  jazyka“  a 

vyhnanstvím z města. 

Ve výkladu o obecných indiciích jsou uváděny postupně zlehčení a tupení pobožnosti, 

čarodějnictví,  crimen  laese  majestatis  (urážka  nejvyššího  důstojenství),  falšování  mince, 

                                                            
5 MALÝ, V., Trestní právo v Čechách v 15. – 16. Století,  Praha: Univerzita Karlova, 1989, s. 44 
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zemské  škůdcovství, vražda a mord, vražda dítěte a potrat, odložení dítěte, otrava  jedem, 

homosexualita (zločinnost proti   přirození) znásilnění a  incest, cizoložství, bigamie, žhářství, 

krádež  nakonec,  zřejmě  pro  zjednodušení  textu,  se  uvádějí  „ještě  jiné  mnohé 

nešlechetnosti“, loupežnictví, vraždy, svůdnictví a kurevství (prostituce).  

Delikt  homosexuality,  nazývaný  jako  sodomský  hřích  a  „proti  přirozenosti  čelící 

chlípnost“  je spáchán nejen když dojde k pohlavnímu styku mezi partnery stejného pohlaví. 

Za  sodomii  je pokládán  i pohlavní  styk mezi mužem a  ženou, pokud  „proti přirození něco 

tělesného provozují… „ Text nespecifikuje, co měl zákonodárce přesně na mysli, ale zřejmě 

šlo o  sexuální praktiky,  které neodpovídaly  církevním představám. Podobně  je  za  sodomii 

považován i pohlavní styk se zvířetem. 

       Trestem je ve všech případech upálení, a to buď zaživa nebo při mírnějším provinění 

až po předchozím stětí. Trestu upálení neuniklo ani zvíře, jež bylo objektem sexuality a mělo 

být upáleno zaživa spolu s pachatelem. 

      Dalším  sexuálním deliktem  je pohlavní  styk mezi Křesťany  a  Židy. Pro pachatele  je 

trestem vymrskání metlami a vypovězení ze země na věčné časy. 

Pohlavní  styk mezi  příbuznými  či  osobami  sešvagřenými  se  trestá  na  hrdle  a  to  i 

tehdy, kdy byl spáchán mezi rodiči a dětmi „ nepoctivými“ tedy zřejmě nemanželskými, avšak 

jen,  jde‐li  o  příbuznost  či  švagrovství  v prvém  či  druhém  stupni.  Podrobně  a  obsáhle 

pojednává Hrdelní  řád o deliktu  znásilnění, únosu  a  „odloudění“  jeptišky.  Za  znásilnění  se 

považuje jednání, kterým by někdo „ poctivou panu, vdovu neb také cizí manželku násilně a 

proti  její  vůli  zprznil“.  Takovéto  jednání  se  trestá  stětím.  Za  polehčující  okolnost  je  brán 

nedostatečný  odpor  napadené  ženy.  Přitěžující  okolností  bylo  jestliže útok  směřoval  proti 

dítěti,  pokud  násilníkem  byl  poddaný  a  obětí  šlechtična  nebo  násilníkem  byl  Žid  a  obětí 

Křesťanka či Jeptiška. 

Období osvícenství přineslo velké kodifikace, které se rovněž dotýkaly úpravy postihu 

cizoložství.  V roce  1708  byl  vydaný  Hrdelní  řád    Josefa  I.  nazvaný  Constitutio  criminalis 

Josephina a následně pak v roce 1768 vydává Marie Terezie Constitutio criminalis Tereziana. 

Josephina  rozlišovala  dva  druhy  cizoložství  a  každé  bylo  trestáno  jinak.  Potrestání 

cizoložství mezi svobodnou osobou a ženatou  či vdanou bylo ponecháno na úvaze soudců. 
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Naproti  tomu    cizoložství mezi  sezdanými osobami mělo být  trestáno  smrtí. Důležité bylo 

důkladným výslechem rozlišit, zda šlo o cizoložství a nebo o smilstvo.  

 Trestní zákoník Marie Terezie zachoval stíhání cizoložství z moci úřední (ex officio). Za 

cizoložství ukládá peněžité pokuty, vězení o chlebě a vodě, případně jiné tělesné tresty nebo 

vypovězení ze země. Na uvážení soudce ponechává i hrdelní trest.6 

V zákoníku  o  zločinech  a  trestech  Josefa  II.  z  roku  1787  bylo  cizoložství  

charakterizováno  jako  jednání,  kdy  někdo  uzavře  zákonné  manželství  a  tím  se  zaváže 

k manželské věrnosti a s jinou nemanželskou nebo manželskou osobou se tělesně spojí.   

Podobnou úpravu přinesl trestní zákoník Františka II. z 3. 9. 1803 a cizoložství zařadil 

do  skupiny  smilstev  mezi  smilstvo  příbuzných,  svedení,  zmrhání  pod  slibem  manželství, 

vstoupení  do  svazku manželského  protiprávně,  obchodování  s vlastním  tělem,  kuplířství  a 

přechovávání  za  příčinou  smilstva.  Přísněji  byla  trestná  žena,  pokud  z cizoložství  vzešlo 

narození dítěte. 

České trestní právo navazovalo na právní úpravu platnou v Rakousku‐Uhersku, a tou 

byly trestní zákony z roku 1852, 1855 a 1878.  

Systematika  rakouského  trestního  zákona  byla  zcela  odlišná  od  současné,  i  když 

v podstatě  obsahovala  stejné  instituty,  jaké  jsou  platné  v současném  právu.  Rakouský 

zákoník  se  dělil  na  dva  díly  –  prvý  obsahoval  trestnost  zločinu,  druhý  trestnost  přečinu  a 

přestupku. Obě části obsahovaly škálu sexuálních deliktů.  

Hlava  třináctá druhého oddílu pojednávala o přečinech a přestupcích proti  veřejné 

mravopočestnosti.  Sem  spadaly  činy  „vzbuzující ošklivost a  veřejné pohoršení,  jakož  i  činy 

přičiňující  se  o  rozšíření  zkázy  mravů,  které  mají  obyčejně  za  následek  nepořádky  a 

prostopášnost“. Ustanovení § 501 upravovalo zákaz smilstva mezi příbuznými. Cizoložství se 

považovalo  za  trestný  přestupek,  který  byl  návrhový  a mohl  se  vyšetřovat  jen  na  návrh 

poškozeného  „k žádosti strany uražené“, a to do 6ti neděl od doby, kdy se uražená strana o 

                                                            
6 SCHELLE, K., TAUCHEN, J., a kol., Sexuální trestné činy včera a dnes, Ostrava: KEY Publishing s.r.o. 2014,   
 s.150, ISBN 978-80-7418-213-6 
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cizoložství  dozvěděla.  Další  zákonná  ustanovení  obsahovala  zneužívání  nezletilých 

příbuzných nebo osob  žijících ve společné domácnosti. 

Hlava čtrnáctá prvého dílu pojednávala o násilném smilstvu, zprznění a jiných těžkých 

případech smilstva. Ustanovení § 125 a násl. pojednávala o násilném smilstvu – blížícímu se 

našemu znásilnění – formou nebezpečného vyhrožování, násilí, lstivého omámení smyslů a § 

127  stanovil  trestnost  znásilnění  bezbranné  ženy  nebo  ve  stavu  „bez  sebe“  (ve  stavu 

neschopnosti klást odpor), přičemž trest byl vysoký a odstupňovaný podle následků na zdraví 

a  životě  oběti.  Pod  §  127  bylo  subsumováno  i  znásilnění  dívky,  která  nedokonala  14.  rok 

svého věku. Pohlavní  zneužití v podstatě odpovídalo  zprznění podle § 128, věková hranice 

činila  14  let  věku,  pohlaví  nerozhodovalo.  Za  zločiny  smilstva  se  považovala  sodomie  a 

pohlavní  styk  s osobami  téhož  pohlaví,  přičemž  se  nevyžadovala  soulož,  ale  „  jakékoliv 

zneužití těla k chlípným chtíčům“ (§ 129). Pohlavní styk mezi příbuznými v pokolení přímém 

se považoval  za  zprznění  krve  (§ 131). Naproti  tomu § 132 upravoval  svádění  ke  smilstvu 

osoby svěřené dohledu nebo vychování či vyučování. Trestem těžkého žaláře od 1 do 5  let 

bylo  trestáno kuplířství, přičemž  již  tehdy platily mezinárodní dohody  zakazující obchod  se 

ženami (z roku 1910).  

Své době bylo poplatné ustanovení § 506 trestající „zmrhání pod slibem manželství“. 

Za  tento  přestupek  bylo  možno  uložit  tuhé  vězení  do  tří  měsíců.  Ustanovení  §  512  a 

následujících postihovaly přestupky kuplířství poskytováním bytu nevěstkám, přemlouváním 

k takové  „živnosti“  a  dohazovačství.  Veřejné  pohoršení  bylo  podmínkou  trestnosti 

hostinských, krčmářů a jejich zaměstnanců, poskytujících příležitosti ke smilstvu. Ustanovení 

§  516  postihovalo  necudné  publikace  a  nejrůznější  činy  obdobné.  Východiskem  byla 

mezinárodní úmluva z roku 1912 o potírání necudných publikací (pornografií). 

 Trestní zákon č.86/1950 Sb. přinesl podstatnou koncepční změnu. Trestnost sexuální 

delikvence byla obsažena  v sedmé hlavě, druhém oddílu, pojednávající o  trestných  činech 

proti svobodě a důstojnosti člověka (§§ 238 až 244).  

V témže roce zanikla trestnost cizoložství, neboli manželské nevěry, která byla trestná 

do 1. srpna 1950 již jen jako přestupek.  
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Ustanovení  §  238  obsahovalo  skutkovou  podstatu  trestného  činu  znásilnění,  která 

shrnovala  použití  násilí,  pohrůžku  násilí  nebo  využití  bezbrannosti  k donucení  k souloži, 

přičemž se za soulož považovalo spojení pohlavních orgánů. Ostatní formy byly kvalifikovány 

jako omezení osobní svobody. Ke znásilnění mohlo dojít pouze na ženě. 

Pohlavní  zneužívání  osoby  mladší  15‐ti  let  bylo  trestné  podle  §  239,  při  zneužití 

závislosti podle § 240. Pachatelem mohl být nejen muž, ale i žena.  

Komentář vysvětloval  trestnost pohlavního  styku  s osobami  téhož pohlaví  (§ 241) a 

soulože mezi příbuznými (§ 242) bojem proti sexuálním zvrácenostem.7 

   Na základě mezinárodních smluv zůstalo v trestním zákoně ustanovení o obchodu se 

ženami  (§  243),  i  když  v praxi  téměř  nepřicházel  v úvahu  pro  železnou  oponu  a 

nepropustnost hranic.  

Šíření  a  držení  pornografie  bylo  trestné  podle  §  244  a  novelou  bylo  zavedeno 

ustanovení §243a trestající kuplířství.  

 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. v podstatě převzal předchozí koncepci. Obdobně, jako 

v  jiných  trestních  zákonících  byla  i  v  československém  trestním  zákoně  upravena 

problematika  sexuální  delikvence  v jeho  různých  částech,  nejen  tedy  v  Hlavě  osmé, 

obsahující  trestné  činy  proti  svobodě  a  lidské  důstojnosti,  kde  trestné  činy  proti  lidské 

důstojnosti  tvořily oddíl druhý, což  samo o  sobě naznačuje,  že  trestní politika  státu  těmto 

otázkám nevěnovala příliš velkou pozornost, i když jinde ve světě docházelo v této oblasti v 

legislativě doslova k převratným změnám.  

Tento zákon byl mnohokráte novelizován a přizpůsobován požadavkům probíhajícího 

společenského  vývoje.  Ustanovení  §  244  bylo  zcela  zrušeno  a  došlo  tak  k dekriminalizaci 

homosexuality.  

Zák.  čís. 40/2009 Sb.,  trestní  zákoník vyjádřil prioritu ochrany  života,  zdraví, osobní 

svobody a lidské důstojnosti v sexuální oblasti tím, že tyto trestné činy zařadil do Hlavy I až III 

a předřadil  je tak před většinu zbývajících trestných činů, včetně trestných činů proti České 

republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, které umístil do Hlavy IX. 

                                                            
7 Kol.autorů, Trestní zákon – komentář,  s. 429, Praha: Orbis 1953 
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Současně vytvořil jednak de facto dvě skutkové podstaty znásilnění podle § 185 odst. 

1) a § 185 odst. 2) a  jednak skutkovou podstatu sexuální nátlak podle § 186 tr. zák. K této 

úpravě došlo s ohledem na nově přijaté formální pojetí trestného činu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


