Jaké kroky mohu podniknout?
•

V akutně nebezpečné situaci okamžitě
zavolejte na tísňovou policejní linku (133)
nebo evropské číslo tísňové linky (112).

•

Můžete také jít na jakoukoli policejní stanici.

•

Můžete podniknout právní kroky k ochraně
před dalšími zásahy do Vašeho soukromí.
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Každý případ STALKINGU je individuální!
Obecná pravidla chování proti stalkingu
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možnosti
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Intervenční centrum v Dolním Rakousku je na
Vaší straně a pomůže Vám při podání žádosti
o předběžné opatření a také prostřednictvím psychosociálního a právního soudního doprovodu
v trestním řízení.
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Co je to STALKING?

Cílem stalkingu je

2. Transparentnost

•

upozornit na sebe všemi možnými prostředky
a navázat nebo udržovat kontakt proti vůli dotyčné
osoby s cílem např. vrátit zpět rozpad vztahu, anebo
pomsty za urážky.

Informujte Vaše nejbližší z osobního a pracovního
života o tom, že Vás „stalkují“, a požádejte své
známé, aby o Vás nepředávali žádné informace. To
Vás posílí a stalkera oslabí.

Jak mám reagovat?

3. Dokumentace

•

Berte tuto situaci vážně.

•

V konkrétních nebezpečných situacích musíte
vytočit policejní tísňové číslo 133 nebo evropské
tísňové číslo 112.

Přestože je to obtížné, dokumentujte, shromažďujte
a ukládejte všechny činy související se stalkingem.
Důležité: KDO, KDY, CO, KDE, (datum, čas, místo,
typ incidentu, případní svědci atd.). Dokumentace
usnadňuje pochopení procesu stalkingu a může být
použita jako důkaz v případě právního jednání.

Stalking je určitou formou násilí a je pod
pojmem „trvalé pronásledování“ zaznamenán
jako trestný čin pod § 107 písm. a) Trestního
zákoníku (StGB, Rakousko), za který hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.

•

Stalking obvykle nelze jasně vymezit jako
samostatný čin, často se totiž skládá ze série
činů páchaných po dlouhou dobu.

•

Stalking se vyvíjí hlavně po rozpadu vztahů.

•

Jedná se o genderově neutrální zločin, avšak
ženy bývají postiženy mnohem častěji. Častými
motivy je uplatňování moci, dominance a kontroly.

Stalking může mít širokou škálu forem,
například:
•

telefonáty, SMS, dopisy, e-maily a mnoho
dalších forem, a to ve dne i v noci

•

kybernetické násilí prostřednictvím sociálních médií (např. Facebook, WhatsApp, Instagram, ...)

•

šíření velmi osobních fotografií

•

přítomnost, pronásledování a vyčkávání, např.
před bytem, pracovištěm, či obchodem, ...

•

pomluvy, např. před zaměstnavatelem

1. Abstinence
•

Vysvětlete pronásledující osobě pouze JEDNOU
a JASNĚ, že už žádný další kontakt nechcete.
Nereagujte na pokusy o kontakt touto osobou.

•

Žádné diskuse „mezi 4 očima“!

•

V případě telefonního teroru a dalších forem
stalkingu, např. prostřednictvím smartphonu
nebo PC (tzv. kybernetické pronásledování),
si nechte poradit ohledně možností technické
ochrany (tajná telefonní čísla, vyhledávací zařízení,
záznamník, e-mailová adresa atd.).

•

Nepřijímejte zboží, které jste si neobjednali.

•

Pokud Vás sleduje auto, jeďte rovnou na nejbližší
policejní stanici.

4. Důslednost
Dodržujte výše uvedené akce DŮSLEDNĚ a
VYTRVALE a nereagujte na obtěžování stalkera,
protože jedině tak je pravděpodobné skoncování
se stalkingem.
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