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Úvod 

 Domácí násilí je všudypřítomný jev. Vyskytovalo se ve všech historických 

obdobích a i dnes jde o stále velmi aktuální téma. Po dlouhou dobu bylo toto téma 

považováno za tabu a ve společnosti se o něm nemluvilo. V posledních letech však 

upoutalo pozornost širší společnosti zejména z důvodu medializace jednotlivých případů 

domácího násilí, díky čemuž se diskuse o tomto tématu přesunula na veřejná a odborná 

fóra. V důsledku otevřenějšího přístupu veřejnosti je možnost vzniku studií, výzkumu a 

analýz této problematiky.  

 Jedním z nejzávažnějších znaků domácího násilí je, že se může vyskytnout 

kdekoliv, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženské vyznání a ekonomickou situaci. 

Zasahuje oběti tam, kde jsou nejcitlivější, tedy v domácím prostředí, a přichází zpravidla 

ze strany milované osoby, se kterou oběť pojí emocionální pouto. Újma způsobená 

takovýmto jednáním tak zasahuje především psychiku oběti a není snadno překonatelná. 

Všechny tyto faktory zvyšují závažnost domácího násilí a jsou důvodem pro zvláštní 

úpravu této problematiky nejen v trestněprávní oblasti.  

 S problematikou domácího násilí jsem se setkala ve třetím ročníku svého studia 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kdy jsem absolvovala volitelný předmět 

zaměřený výhradně na domácí násilí. Během výuky tohoto předmětu jsem se začala více 

zajímat o domácí násilí jakožto o jev v naší společnosti stále přítomný a o možnosti jeho 

prevence i postihu. V kombinaci s poznatky z dalších trestněprávně a kriminologicky 

zaměřených předmětů nabízených fakultou, jsem se při volbě tématu diplomové práce 

rozhodla blíže prozkoumat práv problematiku domácího násilí se zaměřením na jeho 

trestněprávní úpravu, reflexi specifik tohoto jevu do právních norem, a možnosti 

trestněprávního postihu pachatele, resp. jejich nedostatky. 

 Ačkoliv se ve své práci se zaměřuji na trestněprávní postih domácího násilí, je 

důležité si uvědomit, že trestní právo je až prostředkem ultima ratio, tedy prostředkem 

poslední ochrany. Primárním zájmem společnosti je prevence před domácím násilím a 

mimotrestní řešení v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe. V situaci, kdy již 

k domácímu násilí dojde a je třeba chránit oběť a trestat pachatele, je však k dosažení 

těchto cílů třeba efektivního a propracovaného systému se vzájemně spolupracujícími 

složkami. Ve své práci jsem se zaměřila na analýzu fenoménu domácího násilí včetně 
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jeho specifik a následný rozbor trestněprávní úpravy České republiky se zaměřením na 

reflexi zmíněných specifik domácího násilí v právní úpravě, přičemž důraz je kladen 

právě ta místa, kde právní úprava povahu domácího násilí nereflektuje. 

 Práce je členěna do 5 kapitol. V prvé kapitole se věnuji pojmu domácího násilí, 

tedy znakům, které jej charakterizují, různým druhům násilí, ke kterým může docházet, 

příčinám jeho výskytu a také určitým mýtům, kterými je domácí násilí opředeno a které 

nejenže nejsou založeny na faktech, ale také přispívají k bagatelizaci tohoto jevu. Druhá 

kapitola rozebírá jednotlivé subjekty domácího násilí, tedy pachatele a oběť, přičemž 

poskytuje bližší pohled na násilí páchané na specifických skupinách obětí. Ve třetí 

kapitole se věnuji rozboru hmotné tak procesní trestněprávní úpravy. V části věnované 

hmotnému právu se zaměřuji na jednotlivé skutkové podstaty trestných činů nejčastěji 

naplňované při domácím násilí a v části procesněprávní představuji instituty zvláště 

významné pro řízení ve věcech domácího násilí. Čtvrtá kapitola je věnována jednotlivým 

problémům trestněprávního postihu domácího násilí, které nebyly nastíněny 

v předchozích kapitolách, zejména dokazování se zaměřením na znalecké posudky. 

V páté kapitole se zaměřuji na v tuto chvíli velice aktuální problematiku tzv. Istanbulské 

úmluvy (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 

násilí), její vztah k současné úpravě postihu domácího násilí a možný dopad na 

trestněprávní úpravu v České republice. 
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1. Fenomén domácího násilí 

1.1. Pojem 

 S pojmem domácího násilí se dnes setkáváme – především díky jeho medializaci 

– čím dál častěji. Před tzv. druhou vlnou feministického hnutí, která proběhla v 60. a 70. 

letech minulého století, o něm však málokdo hovořil otevřeně.1 Do té doby byla vnitřní 

dynamika partnerského vztahu a soužití domácnosti chápána jako naprosto soukromá 

záležitost, kterou nikdo odborně nezkoumal. S postupnou medializací se pak pojem 

„domácí násilí” stal se jakousi oficiální klíčovou formulkou používanou širokou 

veřejností i pro násilí partnerské.2 

Přesná, univerzálně akceptovaná definice domácího násilí neexistuje. Z pohledu 

laické veřejnosti je často vnímáno jako násilí v rodině či v intimních partnerských 

vztazích, kterého se dopouštějí partneři (muži) na svých partnerkách. Reálně se však 

jedná o mnohem obsáhlejší pojem, který zahrnuje velmi široké spektrum útoků.3 

Přestože většina incidentů domácího násilí se odehrává v partnerském vztahu, nelze 

domácí násilí omezit pouze na „partnerské násilí” či „vztahové násilí” - už jen z toho 

důvodu, že takové násilí má nezřídka dopad i na jiné osoby, než je týraný partner či 

partnerka, např. na děti či svědky násilí.4 Vzhledem k tomu, že domácí násilí může 

překračovat hranice partnerského vztahu a jeho obětí může být kdokoliv v rodině, resp. 

společné domácnosti, musí být do pojmu domácího násilí zahrnuty i jiné vztahy než 

intimní partnerské. Domácí násilí tak zahrnuje jak výše zmíněné partnerské násilí (ať už 

párů sezdaných či nesezdaných, heterosexuálních či homosexuálních), generační násilí 

(páchané dětmi vůči rodičům a vice versa) a transgenerační násilí (páchané mezi 

vnoučaty a prarodiči).5 

 Nejprve je nutné se krátce věnovat definici násilí samotného. Voňková a 

Spoustová jej definují jako „zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůžky obdobným chováním 

 
1 MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí: filosofická analýza pojmu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 

str. 13. 
2 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí ve faktech a teoriích. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: 

Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2002. str. 1. 
3 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008. str. 9. 
4 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 25. 
5 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 26. 
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nebo jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním nebo psychickém zdraví 

druhé osoby. Jde o agresi jedné osoby proti druhé (nebo jejich většímu počtu), jejímž 

cílem je ublížit, poškodit, poranit nebo zabít.”6  

Dle jedné z prvních právních definic, tedy dle definice Rady Evropy z roku 1985, 

se jedná o „... jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny některým z jejích 

členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu jiného 

člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti…”.7 V českém právním 

řádu jako takovém právní definici domácího násilí nenalezneme, nutné je nahlédnout do 

důvodové zprávy k zákonu o ochraně před domácím násilím. Ta domácí násilí vymezuje 

jako „... násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, 

svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou 

osobou i osobou, proti níž takový útok směřuje. Domácím násilím se rozumí opakované 

násilné jednání nebo opakované vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého 

dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo 

lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byli spolu v intimním, rodinném či jiném 

obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí 

lze jednoznačně identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky 

nebo výhrůžky útokem směřují”.8 

 Je jasné, že takováto sáhodlouhá a komplikovaná definice je pro aplikační praxi 

poněkud nevhodná. V praxi došlo k vymezení několika základních znaků, na kterých se 

odborná veřejnost shodla jako na zásadních pro domácí násilí. Ludmila Čírtková shrnuje 

tyto znaky do definice domácího násilí jako „opakované, dlouhodobé a zpravidla 

eskalující násilí fyzického, psychického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, 

které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilnímu rozdělení rolí na 

násilnou a ohroženou osobu”.9 Tato v současné době pravděpodobně nejšířeji 

akceptovaná definice domácího násilí v České republice obsahuje 4 základní prvky 

domácího násilí10 a nastiňuje i jeho formy. Nutno zdůraznit, že nejde o definici právní, 

nýbrž o definici soudní psychologie. 

 
6 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 19. 
7 Doporučení Rady Evropy R (85) 4 o násilí v rodině ze dne 26. 3. 1985 
8 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 

domácím násilím. [online]. 2006 [cit. 10. 11. 2018]. str. 13 - 14. 
9 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008. str. 9. 
10 Jedná se o 4 znaky domácího násilí vymezené Expertní skupinou Aliance proti domácímu násilí.  
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 Tuto definici domácího násilí však uznává i aplikační praxe, kdy Nejvyšší soud 

dne 25. 5. 2016 v usnesení sp. zn. 7 Tdo 417/2016 vymezil fenomén „...domácího násilí, 

tj. násilí páchaného mezi osobami blízkými ve smyslu jejich vzájemného vztahu, přičemž 

vzájemné role těchto osob jsou v rámci násilného vztahu neměnné (jeden z aktérů je stále 

osobou ohroženou a druhý osobou násilnou), tzn. že se nejedná o vzájemnou hádku nebo 

rvačku mezi partnery. Současně jde o násilí opakované, dlouhodobé, nikoli o 

jednorázovou eskalaci konfliktní situace vyvolané např. vzájemnou roztržkou či 

neshodou mezi partnery. Třetím charakteristickým znakem domácího násilí je prostředí, 

ve kterém je pácháno (zpravidla se jedná o byt, rodinný dům či rekreační objekt užívaný 

společně násilnou osobou i osobou ohroženou domácím násilím). V konkrétním případě 

přitom není nutné, aby u týrané osoby vznikly jakékoli následky na zdraví v podobě 

zranění či jiné obdobné újmy, neboť týrání nemusí mít nutně jen povahu fyzického násilí, 

ale může spočívat i v působení psychických útrap, popř. být v rovině sexuálního násilí, 

ekonomického násilí, vyvolání stavu sociální izolace či být různorodou kombinací 

některých z těchto forem.“11 Nejvyšší soud zde v podstatě opakuje prvky obsažené v 

definici dle Čírtkové a zdůrazňuje i různost forem domácího násilí.  

Vzhledem k výše uvedenému tedy lze říci, že ač legální definice domácího násilí 

v českém právním řádu samotném chybí, existuje definice vycházející z psychologické 

praxe, která je uznávaná v rámci aplikace práva a která shrnuje nejzásadnější znaky 

domácího násilí. 

1.2. Znaky 

 V České republice působí již od roku 2002 Aliance proti domácímu násilí, jejíž 

prioritou je prosazení systémových změn v oblasti domácího násilí.12 V rámci této 

činnosti Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí vymezila v roce 2006 4 klíčové 

znaky domácího násilí: opakování a dlouhodobost, eskalace, jasné a neměnné rozdělení 

rolí a neveřejnost.13 Jedná se o znaky, které domácí násilí výrazně odlišují od jiných 

forem násilí a charakterizují jeho mimořádnost. 

1) Opakování a dlouhodobost 

 
11 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 7 Tdo 417/201 
12 Aliance proti domácímu násilí. Domacinasili.cz [online] 
13 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 38. 
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„Jedna facka domácí násilí nedělá”14 - v případě domácího násilí se nejedná o 

ojedinělé incidenty. Jde o dlouhodobou situaci, kde se útoky opakují (nehledě na 

jejich formu), ve vztahu či domácnosti existuje historie takovýchto násilných 

aktů. Agresoři často mají i dlouhodobé cíle, kterých se snaží postupně dosáhnout. 

Příkladem takového jednání je snaha izolovat oběť postupným limitováním 

jejího kontaktu s okolním světem. 

2) Eskalace 

Domácí násilí má svou specifickou dynamiku.15 Často začíná drobnými útoky, 

zejména slovními, poté dochází k fyzickým útokům, stupňuje se intenzita útoků 

a jejich četnost, ve velké části případů stoupá výskyt fyzických útoků a může 

dojít i k pokusu o útok na život oběti. Někteří autoři poukazují na fakt, že 

zpočátku jde agresorovi především o podkopání sebevědomí a sebeúcty oběti a 

o její izolaci, aby v následujícím období, kdy pachatel přikročí k drastičtějším 

metodám, nebyla oběť schopna odpoutat se od násilníka a vyhledat pomoc.16 V 

současné době existují i názory, které eskalaci jako základní znak domácího 

násilí zpochybňují - násilí podle nich může trvat velmi dlouhou dobu ve stejné 

intenzitě. 

Domácí násilí se také pohybuje ve spirále - střídají se období relativního klidu a 

násilná období. S postupem času však období relativního klidu (agresor se 

omlouvá a kaje) postupně mizí. Přesto je tzv. „spirála násilí” jedním z důvodů, 

proč oběti dlouho pachatele neopouští - věří, že krátký výbuch agrese bude brzy 

vystřídán klidem.17 

3) Jasné a neměnné rozdělení rolí 

Nejedná se o tzv. „italskou domácnost”, kde by útoky přicházely střídavě od obou 

stran. V případě domácího násilí jsou role naprosto jasně rozděleny a vymezeny. 

Jedna z osob zastává vždy roli oběti, zatímco druhá z osob je ve všech případech 

agresorem. Je tedy zcela zřejmé, kdo je osoba ohrožující, a kdo osoba ohrožená, 

 
14 Tamtéž, str. 39 
15 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. str. 232. 
16 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 39. 
17 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 20. 
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veškerá moc je soustředěna v rukou agresora. Někteří autoři se nicméně 

domnívají, že role mohou být proměnné a například v souvislosti se stárnutím 

původního agresora se mohou úlohy i zcela obrátit. Ševčík a Špaténková tuto 

situaci ilustrují na příkladu ženy, kterou léta tyranizovala její macecha, a která se 

později - v situaci, kdy nevlastní matka byla závislá na její pomoci - mstila 

zanedbáváním péče o ni.18 

4) Neveřejnost a soukromí 

Domácí násilí zpravidla probíhá v rámci intimní sféry agresora a oběti, jedná se 

o tzv. „násilí za zavřenými dveřmi”. V soukromém prostředí (nejčastěji společná 

domácnost) absentuje veřejná kontrola a agresor tak má volné pole působnosti a 

není ohrožen možným zásahem zvenčí a přítomností svědků.19 Zároveň se v 

případě domácího násilí jedná o blízký, mnohdy intimní vztah oběti a pachatele. 

Oba aktéři jsou propojeni citově, ekonomicky i sociálně, jedná se o vzájemně si 

blízké osoby. 

1.3. Formy 

 Domácí násilí se může projevit v mnoha podobách. V některých případech může 

dojít k vystřídání téměř všech forem týrání, v některých se agresor spokojí s jednou či 

dvěma formami - v každém takovém případě se však stále jedná o domácí násilí.  

1) Fyzické násilí 

Pravděpodobně nejzjevnější forma násilí, která zanechává navenek nejvýraznější 

stopy. Fyzické násilí může zahrnovat údery (facky, bití pěstmi), tahání za vlasy, 

pálení, smýkání, kopání, ohrožování (střelnou zbraní i např. nožem), 

znehybňování oběti (sevření, svazování, zatlačování oběti do kouta), zavírání do 

tmavých místností, ničení předmětů zvláštní obliby, klečení na ostrých 

 
18 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 40. 
19 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. str. 232. 



8 

 

předmětech,20 ale i kousání, škrcení, opuštění oběti na nebezpečném místě, 

odpírání spánku či jídla nebo např. bezohlednost za volantem.21 

2) Psychické násilí 

Také nazýváno citové či emocionální, toto násilí se statisticky vyskytuje 

nejčastěji (ať už samotné nebo v kombinaci s jiným typem násilí). 22 Je však třeba 

zdůraznit, že k němu dochází ve 100% případů domácího násilí, neboť jakákoliv 

forma týrání člena společné domácnosti obsahuje i prvek psychologického 

týrání, narušení psychické stability oběti. 23 Vzhledem k tomu, že psychické 

násilí nezanechává žádné stopy, je velice obtížné prokázat jeho existenci - a to i 

přes to, že jeho dopady mohou být daleko více zničující než u týrání fyzického.  

Jde zejména o slovní týrání, ponižování, urážení, nadávky, obviňování, 

očerňování pověsti oběti, zesměšňování, zákazy, výhrůžky (zmrzačením, újmou 

na zdraví, zabitím, odebráním dětí, atd.), citové vydírání, soustavnou kontrolu a 

bezdůvodné podezírání.24 

3) Sexuální násilí 

K tomuto typu násilí dochází nejčastěji mezi partnery, může se ale vyskytnout i 

u mezigeneračního násilí (zejména u týrání dětí rodičem). Jedná se o jakýkoliv 

nedobrovolný, vynucovaný sexuální akt, zpravidla ponižující povahy. Příčinou 

sexuálního násilí nemusí být snaha o ukojení sexuálního chtíče pachatele, může 

se jednat čistě o nástroj k ponížení, zranění a pokoření oběti.25 

4) Sociální násilí 

Využívá společnost jako prostředek nátlaku na oběť, často se jedná o využívání 

dětí a jiných rodinných příslušníků jako prostředků nátlaku, regulaci pohybu a 

 
20 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 24-25. 
21 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 49. 
22 TOPINKA, Daniel, ed. Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu: základní fakta a výsledky. 

Ostrava: SocioFactor, 2016. str. 57. 
23 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008. str. 20. 
24 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 25., podobně také ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda 

ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. str. 49. 
25 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 51. 
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činností oběti (např. zákazy vycházet z domu, zákaz chodit do zaměstnání. Tento 

typ násilí se může projevit i jako restrikce kontaktu s příbuznými a přáteli, v 

případě týrání dětí o omezení kontaktu s druhým rodičem.26 Zejména izolace 

oběti je velice nebezpečným důsledkem tohoto typu násilí, neboť posiluje moc 

násilníka nad obětí a téměř znemožňuje možnost oběti dovolat se pomoci. 

Dochází k ústupu ohrožené osoby ze sociálních kontaktů, čímž je výrazně 

omezen okruh osob, které mohou pomoci odhalit probíhající domácí násilí a 

poskytnout oběti pomoc. Oběť často sama ve snaze eliminovat konfliktní situace 

zhoršuje vlastní pozici - např. se dobrovolně vzdá setkání s rodinou „aby byl 

doma klid”.27 

5) Ekonomické násilí 

Ekonomické násilí souvisí s omezením přístupu oběti k finančním prostředkům. 

Jde jak o omezení peněžních prostředků pro potřeby oběti samotné, tak o 

neposkytování prostředků potřebných pro péči o domácnost či o děti, absolutní 

kontrolu nad financemi v domácnosti, zabavení předmětů ve vlastnictví ohrožené 

osoby. Kromě izolace oběti a její absolutní závislosti na agresorovi je motivem 

často dosažení pocitu moci a kontroly nad ohroženou osobou. 

Jedním jednáním pachatel může užívat násilí několika druhů - např. zákaz 

zaměstnání je jak násilím sociálním (oběť nemá kolegy či přátele ze zaměstnání 

na které by se mohla obrátit, je limitována v kontaktu s jinými osobami než je 

agresor), tak násilím ekonomickým (absence vlastních příjmů znamená závislost 

na příjmech alokovaných pachatelem). Zároveň je součástí takového jednání 

psychický teror (viz výše).28 

6) Systémové týrání 

Tuto formu násilí uvádí Voňková a Spoustová. Jedná se o týrání prostřednictvím 

institucí, jejichž původním účelem má být ochrana a pomoc oběti. Instituce, které 

nejsou schopny odhalit domácí násilí a přispět k řešení situace, pouze přispívají 

 
26 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 27. 
27 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 50. 
28  Tamtéž 
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k další viktimizaci oběti a nezřídka i k eskalaci situace.29 Může se jednat např. o 

necitlivý přístup Policie ČR, zbytečné opakování výslechů, průtahy v řízení před 

soudem nebo nesprávné vyhotovení znaleckého posudku. 

1.4. Příčiny a mýty 

 Existuje značné množství teorií, které se pokoušejí o objasnění příčin domácího 

násilí. V první fázi se objevovaly tzv. jednofaktorové teorie, které se zabývaly spíše 

výjimečnými, extrémními případy a dnes jsou již překonané.30  

V současné době jsou preferovány multifaktorové přístupy, které propojují více 

teorií do jednoho modelu. Pravděpodobně nejrozšířenější je teorie D. G. Duttona, která 

vymezuje 4 roviny (příčiny) domácího násilí.31 Duttonovy čtyři roviny jsou: 

Obr. 1 Ekologická perspektiva 32 

1) Makrosystém - jedná se o příčiny vzniku domácího násilí ve společnosti, 

vyvolávacím faktorem jsou převládající patriarchální hodnoty společnosti a 

společenská hierarchie, na jejímž vrcholu stojí muži.33 Zároveň se toto 

 
29  VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 27. 
30 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí ve faktech a teoriích. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: 

Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2002. str. 1. 
31 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 34. 
32 DUTTON, Donald G. The domestic assault of women: psychological and criminal justice perspectives. 

Rev. and expanded ed. Vancouver: UBC Press, c1995.  
33 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 34. 
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patriarchální smýšlení projevuje i v předsudcích, které ve společnosti přetrvávají 

a v reakci společnosti na výskyt tohoto fenoménu.34 

2) Exosystém - příčiny domácího násilí pramenící z životního a sociálního okolí 

jedinců, zpravidla se jedná o sociální struktury, které jedince pojí k 

makrosystému. Mezi exosystémové příčiny domácího násilí řadíme například 

nezaměstnanost, výši příjmů, nízké vzdělání, atd. 35  

3) Mikrosystém - tento představuje vlastní rodina. Rizika plynou z vnitřní 

dynamiky rodiny, rozdělení moci a předepsaných rolí. Vzhledem k soukromé 

povaze těchto vztahů je uplatňování sociální kontroly velice složité. Navíc jsou 

vazby v rámci mikrosystému velice těsné, což má za důsledek i detailní znalost 

partnera, včetně jeho slabin. 

4) Individuální (ontogenetická) úroveň - faktory ovlivňující konkrétní aktéry 

násilného vztahu. Příčiny hledá v charakteristikách pachatele i oběti, zkoumá 

jejich vzájemné interakce a jejich vývoj. 36 

V konkrétních případech výskytu domácího násilí je samozřejmě váha jednotlivých 

faktorů různá. Domácí násilí se může objevit i v případech, kdy faktory jednoho ze 

systémů jsou neexistující - např. ve finančně zajištěných rodinách, které tedy nečelí 

žádným stresům pramenícím z exosystému.  

Samozřejmě existují i mnohé mýty o příčinách domácího násilí. Především 

panuje názor, že domácí násilí je běžnou součástí každého vztahu, že se jedná o 

příležitostné „proplesknutí” partnera. Značná část veřejnosti se také domnívá, že domácí 

násilí je pouze okrajovou záležitostí, která se týká naprosté minority domácností. Opak 

je však pravdou. Například v Topinkově výzkumu z roku 2016 prohlásilo 15,5% 

respondentů, že byli či jsou oběťmi domácího násilí. Jako osoby bez jakékoliv zkušenosti 

s domácím násilím (bez ohledu na roli) se přihlásilo 56% respondentů, tedy zhruba 

polovina dotázaných.37 

Další mýty panují ohledně socioekonomické situace domácností, přičemž 

veřejnost se ve většině případů domnívá, že domácí násilí se nejčastěji objevuje v 

 
34 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008. str. 42. 
35 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 34. 
36 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 37. 
37 Tamtéž, str. 50. 
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rodinách s nižšími příjmy či nižším dosaženým vzdělání partnerů. Ze současných 

výzkumů však vyplývá, že k největšímu procentu projevů domácího násilí dochází v 

domácnostech s průměrnými příjmy, přičemž na druhé místo se řadí domácnosti se spíše 

nadprůměrnými příjmy. Topinka uvádí, že pouze ve 2,3 % incidentů domácího násilí a 

2,9 % incidentů partnerského násilí se dá hovořit o rodinách s velmi podprůměrným 

materiálním zabezpečením.38 Dalším podobně rozšířeným mýtem je kladení viny na 

alkohol. Alkoholismus partnera se však ukazuje být spíše katalyzátorem, nikoliv hlavní 

příčinou domácího násilí.39 V některých případech je alkohol využíván jako alibi k 

ospravedlnění jednání násilníka - a to jak agresorem (který alkoholem vysvětluje či 

omlouvá své chování a zmenšuje svou odpovědnost), tak obětí (která se snaží jednání 

útočníka omlouvat).40  

 

2.  Subjekty domácího násilí 

2.1. Pachatel 

 Základním poznatkem o pachatelích domácího násilí je ten fakt, že neexistuje 

prototyp pachatele. Stejně jako neexistuje profil „typického pachatele”, neexistuje ani 

jednotná typologie, která by pachatele řadila do několika jasně vymezených kategorií. 

Původní kriminologické výzkumy, zaměřené zejména právě na osobnost pachatele, totiž 

docházely k naprosto protichůdným závěrům - ve výzkumech figurovaly osobnosti od 

přehnaně se kontrolujících až po osobnosti s naprostou absencí kontroly, od 

dominantních, agresivních typů až po slabé a úzkostně zlostné jedince.41 Navíc výzkumy 

osobnosti tyrana pracují většinou s pachateli odsouzenými či hospitalizovanými v 

psychiatrických léčebnách - jde tedy o ty nejvážnější a nejtěžší podoby domácího 

násilí.42 Taktika pro naprosto přesný výzkum pachatelů domácího násilí zkrátka 

 
38 TOPINKA, Daniel, ed. Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu: základní fakta a výsledky. 

Ostrava: SocioFactor, 2016. str. 61. 
39 Persefona.cz: Mýty a realita. [online]., podobně ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. 

vyd., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. str. 233. 
40 MÜLLER, Jan. Fenomén domácí násilí. Právo a rodina. Praha: Sagit, 2017, 19(5). Dostupné z ASPI. 
41 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. str. 244 
42 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008. str. 37 
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neexistuje a takový naprosto přesný výzkum nelze realizovat. Všechny tyto faktory jsou 

důležité pro následující rozbor osobnosti pachatele domácího násilí.  

 První otázkou je genderové rozložení pachatelů - ženy tvoří výraznou menšinu 

pachatelů domácího násilí, nicméně jejich počet není ani zdaleka zanedbatelný. Oficiální 

statistiky jsou s největší pravděpodobností ovlivněny neochotou mužů přiznávat se k 

týrání ženou. Oficiálně uváděná 2-5% případů domácího násilí jako násilí páchané 

ženami jsou proto velice pravděpodobně nižší než skutečná míra násilí páchaného 

ženami.43 V původních feministických teoriích bylo veškeré násilí páchané ženami 

považováno za násilí obranné, tedy za reakci ženy na předchozí násilí ze strany muže. 

Špatenková po rozboru několika studií konstatuje, že „představa žen jako křehkých 

květinek je naprosto neuržitelná”44, a že v případě, kdy se domácího násilí dopouští žena, 

nemusí jít jen o psychické či emocionální týrání - i ženy jsou schopné partnera či jiného 

člena společné domácnosti napadnout fyzicky. V českém prostředí proběhl v roce 2006 

výzkum Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech (Buriánek, Kovařík).45 Většina 

výzkumů, ze kterých můžeme čerpat poznatky o osobnostech pachatelů domácího násilí, 

se však soustředí na muže. 

 V praxi se ustálila užitečná kvalifikace, která nemá autora, nevznikla na základě 

konkrétního empirického výzkumu, a je nejspíše výsledkem odborných diskusí mnoha 

autorů, zastánců různých teorií. Zatím se však ukazuje být velmi užitečná pro ty, kteří 

řeší domácí násilí v praxi. Tato „typologie” rozlišuje následující typy pachatelů: 

1) Obecně násilná osoba - pachatel, jehož antisociální a agresivní sklony se 

projevují i mimo rodinu, domácí násilí je jen jeden z projevů jeho agresivní 

osobnosti.46 Napadá nejen blízké osoby, ale např. i sousedy či spolupracovníky. 

U této osobnosti se mohou vyskytnout i vazby na sociálně patologické či 

kriminální prostředí. Zpravidla se jedná o osobu neschopnou vytvářet hluboká 

citová pouta. Tento typ muže má také zpravidla negativní, až pohrdavý postoj 

vůči ženám. U pachatele tohoto typu hrají roli i genetické dispozice.47 

 
43 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 65. 
44 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 67. 
45 BURIÁNEK, Jiří a kol. Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech. Praha: Triton, 2006.  
46 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. str. 255 
47 POLASCHEK, Devon L. L., Andrew DAY a Clive R. HOLLIN. The Wiley international handbook of 

correctional psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2019. str. 538. 
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2) Pachatel specialista („osoba dvojí tváře”) - tento pachatel si na veřejnosti 

pěstuje image korektního, slušného a nenásilného jedince, agresi projevuje jen v 

uzavřeném rodinném prostředí, popř. partnerském vztahu. Nevykazuje výrazné 

známky psychopatologie, k ženám nemá negativní postoj a zpravidla mu násilí 

nepřináší potěšení.48 Mohou se řadit mezi tzv. „overcontrolled abusers” - dlouho 

potlačují své emoce a výsledné napětí pak v určitém okamžiku vyústí v násilí.49 

3) Pachatel s psychickou zátěží - tento pachatel vykazuje výrazné známky poruchy 

osobnosti, a to i klinických hodnot (dříve označované jako psychopatie). Často 

se jedná o jedince, kteří byli oběťmi nebo svědky domácího násilí či jiné formy 

zneužívání - traumatické dětství je u této skupiny pachatelů pravděpodobné.50 

Vyznačují se vysokou závislostí na osobách, s nimiž si vytvoří intimní vztah a až 

paranoidními obavami z opuštění. Projevují se emocionálně labilně, jsou žárliví, 

zlostní a zpravidla nepříliš sociálně zdatní.51 

K těmto třem skupinám bývá někdy ještě řazen čtvrtý typ pachatele - pachatel, u kterého 

dominují problémy závislosti. Forma závislosti nehraje roli - může jít o alkohol, drogy, 

hrací automaty a mnoho dalších.  

 V letech 2004, 2005 a 2006 byl na území České republiky realizován výzkum 

dle zadání Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Terapie pachatelů 

domácího násilí v rámci komplexní ochrany před domácím násilím”. Výsledkem tohoto 

průzkumu byla mimo jiné také formulace další typologie pachatelů domácího násilí.52 

1) Nepatologický typ - tento typ sestává z žen, jejichž jednání je obranné, a z části 

mužů. Tito lidé často jednají v souvislosti s chronicky neřešitelnými konflikty - 

jejich agrese je tedy situačně podmíněná.53 

2) Antisociální typ - tento typ tvoří zejména kriminální recidivisté. Tyto osobnosti 

jsou z velké části anomální až psychopatické, jde o obecné agresory. Násilí z 

 
48 POLASCHEK, Devon L. L., Andrew DAY a Clive R. HOLLIN. The Wiley international handbook of 

correctional psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2019. str. 537. 
49 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. str. 256. 
50 POLASCHEK, Devon L. L., Andrew DAY a Clive R. HOLLIN. The Wiley international handbook of 

correctional psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2019. str. 537. 
51 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. str. 256. 
52 Tamtéž, str. 44. 
53 NETÍK, K., Jiřina VOŇKOVÁ a kol. Terapie pachatelů domácího násilí v rámci komplexní ochrany 

před domácím násilím. Závěrečná zpráva z řešení úkolu zadaného MZd ČR. Praha, 2006. 
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jejich strany je podmíněno spíše osobnostně nežli situačně - nereagují pouze v 

reakci na aktuální konflikt. 

3) Pasivně agresivní - tento typ lze nazvat také závislým či neurotickým. Tvoří jej 

muži jednající v souvislosti s chronickou konfliktní situací, jejichž jednání je 

zčásti podmíněno osobnostně a zčásti situačně.54 

 Přestože tyto typologie jsou založené spíše na výzkumu mužských pachatelů (viz 

výše), není vyloučena jejich částečná aplikace i na ženské pachatelky. Již zmíněný 

výzkum Buriánka a Kovaříka také došel k závěru, že ženy jako pachatelky domácího 

násilí bývají velice vynalézavé co se týče prostředků. Uchýlí-li se žena k fyzickým 

formám agrese, dokáže použít běžné objekty dostupné v daném okamžiku v domácnosti 

- žehličku, kterou právě žehlila košile, rozpálený olej z pánve či vroucí vodu po dovaření 

večeře, kuchyňský nůž apod.55 Přestože mýtus ženy - pouze psychické tyranky není 

pravdivý, je faktem, že verbální a psychologické násilí je častější zbraní násilnic než 

fyzická agrese. 

2.2. Oběť  

 Co se obětí domácího násilí týče, neexistuje - stejně jako u pachatele - jejich 

jednotný profil. Obětí domácího násilí se mohou stát muži i ženy, děti, senioři, osoby v 

produktivním věku, mladí dospělí, homosexuální i heterosexuální jedinci. Jediným 

stálým faktorem je blízký vztah oběti k agresorovi, sdílení společné domácnosti a 

citových vazeb. Emocionální vazba mezi obětí a pachatelem je dalším faktorem, který z 

oběti domácího násilí činí i fakticky zranitelnou oběť.  

2.2.1. Mýtus ideální oběti 

 Mýtus ideální oběti poskytuje odpověď na otázku, proč jsou některé typy obětí 

viditelnější a jejich viktimizace pro veřejnost věrohodnější. Norský kriminolog Nils 

Christie, který tento pojem do viktimologie uvedl v roce 1986, popisuje ideální oběť jako 

slabou, odevzdanou, ctnostnou, bez poskvrny a schopnou vyvinout jen tolik síly, kolik 

je zapotřebí k navození obrazu ideální oběti.56 Typickou ideální obětí je například dítě 

 
54 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 44. 
55 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 69. 
56 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. str. 27. 
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nebo žena důchodového věku. Na opačném konci hierarchie viktimizace57 se nacházejí 

mladí fyzicky schopní muži a „problémové” skupiny - např. bezdomovci, nezaměstnaní, 

prostitutky, etnické menšiny, osoby závislé na návykových látkách.58  

 V rámci typizace obětí se ustálil i obraz ženy jako typické oběti sexuálního a 

domácího násilí. V souvislosti s výše uvedenými stereotypy však není každá žena 

vnímána jako oběť ve zcela stejném světle. Veřejnost často dělí oběti domácího násilí na 

oběť zcela nevinnou a oběť vinnou, která násilí na sobě páchané vyprovokovala. Jedním 

z nejčastěji prezentovaných stereotypů je chronicky zneužívaná žena - ta partnerovi 

opakovaně dovoluje, aby ji týral, nepodniká kroky ke své ochraně a zůstává ve stejné 

situaci. Existují i názory, že takováto žena není obětí, nýbrž spolupachatelem. Takovéto 

úvahy mají velice negativní dopad na oběť, a to včetně její ochoty spolupracovat s orgány 

činnými v trestním řízení a jinými podpůrnými systémy.59 Ocitáme se tak v bludném 

kruhu - okolí nedůvěřuje oběti, že si situaci nepřivodila sama a oběť nedůvěřuje svému 

okolí. Násilí pokračuje a stupňuje se, přičemž podaří-li se nakonec oběti vymanit se z 

něj, dochází k sekundární viktimizaci.60 Prostřednictvím sekundární viktimizace dále 

stoupá míra viktimnosti oběti, která se tak může snadněji stát obětí další trestné činnosti. 

Není ojedinělým jevem, aby se oběť, která např. v dětství zažila násilí v rodině, dostala 

do podobné situace i později v životě ve vlastním partnerském vztahu. S opakovanou 

viktimizací navíc může nastoupit naučená bezmoc.61 U obětí domácího násilí je navíc 

výskyt naučené bezmoci pravděpodobnější než u jiných druhů trestné činnosti.62 Oběť 

tedy ještě dále ztrácí motivaci a schopnost vymanit se z násilné situace. 

 
57 Hierarchie viktimizace odráží postavení oběti ve společnosti. Promítá se jak do zobrazování oběti 

(mediálně, ale i ve vyšetřovacích či soudních spisech), tak do míry pozornosti a sympatií, které jsou oběti 

věnovány a do přístupu ke zdrojům pomoci. Reprezentuje jakýsi žebříček, na kterém jsou různé skupiny 

obětí seřazeny a dle něj favorizovány.  (ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: 

Portál, 2014. str. 27.) 
58CARRABINE, Eamonn. Criminology: a sociological introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2009. 

str. 160-161. 
59CARRABINE, Eamonn. Criminology: a sociological introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2009. 

str. 160-161. 
60 “Újma vznikající v důsledku reakcí formálních instancí sociální kontroly nebo neformálního sociálního 

okolí, např. druhotné psychické poškozování oběti tím, jak na událost reaguje nejbližší okolí, nebo 

traumatizující projednávání věci před soudem apod.” ( ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., 

upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. str. 102.) 
61 “...psychický stav, při kterém je jedinec přesvědčen nebo věří, že události kolem nemůže ovlivnit. [...] 

Oběť se pro okolí chová nepochopitelně, nečitelně.” (ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní 

praxi. Praha: Portál, 2014. str. 37.) 
62 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. str. 119. 
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2.2.2. Ženy jako oběti domácího násilí 

 Až do 90. let minulého století potvrzovaly veškeré výzkumy, že z celkového 

počtu obětí domácího násilí je 92-98% žen.  Přestože dnešní výzkumy ukazují, že počty 

mužských a ženských obětí domácího násilí nejsou v takto drastickém nepoměru, ženy 

jsou stále většinovými oběťmi. U žen existuje mnohem vyšší pravděpodobnost 

viktimizace v prostředí domova a v rámci partnerských vztahů.63 

 V minulosti se ženy - z velké části díky již zmíněným stereotypům - často 

setkávaly s nepochopením, nedůvěrou a bagatelizací u policejních orgánů, zdravotníků, 

justice i přátel či rodiny. Okolí se týraná žena často jevila patetická a slabá. Orgány, které 

měly pomáhat všem obětem trestné činnosti bez rozdílu nad nimi místo toho vynášely 

morální soudy.64 Dnešní výzkumy však ukazují, že domácím násilím jsou ohrožené i 

ženy cílevědomé, aktivní, sebevědomé, pracovně úspěšné a mimo rodinný kruh 

populární.65 Dalším faktorem, který ovlivňuje ženy v postavení oběti domácího násilí, 

jsou děti. Mnohé z týraných žen jsou matky, které kromě své vlastní situace musí 

zvažovat i blaho svých dětí. Matky v tomto postavení často jako důvod svého rozhodnutí 

setrvat v násilném vztahu udávají děti - neví, zda by děti mohly zůstat s nimi, zda by děti 

byly schopné uživit, zda by s nimi vůbec děti chtěly jít a v neposlední řadě zda mohou 

dětem „sebrat tátu”. Vydírání skrze děti je navíc častou taktikou násilníků. Mnohé ženy 

pod pohrůžkou zákazu kontaktu s dětmi raději zůstanou s násilníkem.66 

2.2.3. Muži jako oběti domácího násilí 

 Podle již zmíněného Buriánkova výzkumu z roku 2006 zažila 4% českých mužů 

v průběhu života fyzické napadení ze strany partnerky.67 Toto číslo však velice 

pravděpodobně neodpovídá skutečnému počtu takových mužů. V souvislosti s domácím 

násilím na mužích totiž můžeme hovořit o fenoménu „dvojích zavřených dvěří”. Prvé 

dveře jsou dveře domácnosti, intimního světa, kde nesahá kontrola veřejnosti a jsou 

 
63 CARRABINE, Eamonn. Criminology: a sociological introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2009. 

str. 167. 
64 CARRABINE, Eamonn. Criminology: a sociological introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2009. 

str. 171. 
65 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 92-93. 
66 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 95. 
67 BURIÁNEK, Jiří a kol. Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech. Praha: Triton, 2006.  
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společné veškerému domácímu násilí. Druhé dveře představují konkrétní obavy mužů - 

obětí.68  

 Prvním problémem je vlastní perspektiva mužských obětí. U mužů se často 

setkáváme s tím, že se sami nevidí nebo necítí jako oběť trestné činnosti.69 Situaci, v níž 

se nachází, zkrátka nevyhodnotí jako domácí násilí a nevnímají sami sebe jako oběť. V 

souvislosti s tímto jevem mají muži, kteří domácí násilí oznámí, tendenci popsat pouze 

poslední útok (zpravidla fyzické násilí), nikoliv však celý průběh situace a eskalaci 

konfliktu.70 Druhým zásadním problémem, přispívajícím k latenci domácího násilí 

páchaného na mužích, je neochota mužů přiznat, že jsou oběťmi navenek. Jde nejen o 

vlastní pýchu, která by mužům bránila ohlásit domácí násilí. Pro muže, spíše než pro 

ženy, je role oběti diskreditující. Diskvalifikuje jej v osobním, profesním i společenském 

životě.71 

 Na druhou stranu jsou muži zpravidla ve výhodnější situaci než ženy, které také 

prošly domácím násilím. Zaprvé je u mužů daleko menší pravděpodobnost, že utrpí 

zranění - zdravotní stav týraných mužů bývá co do závažnosti i rozsahu zranění lepší než 

stav týraných žen. Dále mají muži zpravidla lepší přístup k finančním zdrojům, obvykle 

mají práci, popřípadě je pro ně jednodušší si sehnat práci novou.72 

2.2.4. Děti jako oběti domácího násilí 

 Děti jsou oběťmi domácího násilí i bez toho, aby byly terčem aktivních útoků. 

Vyskytuje-li se v rodině, kde je dítě vychováváno, domácí násilí, pak je dítě velice 

pravděpodobně svědkem násilí, což je samo o sobě psychické týrání. Navíc dochází k 

narušování rodinných vazeb, rodina nemůže být plně funkční, rodiče nemohou zcela 

plnit svou roli a citový, rozumový a mravní vývoj dítěte je zasažen.73 Kromě toho mohou 

děti být samozřejmě samy být terčem domácího násilí, a to jakéhokoliv typu. Vzhledem 

 
68 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 90. 
69 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina. Praha: Sagit, 2010, 12(7). 
70 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 90. 
71 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Jak se vyznat v domácím násilí?. Právo a rodina. Praha: Sagit, 2011, 13(7). 
72 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 96-97. 
73 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 68. 
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k částečné či úplné nesamostatnosti dětí (v závislosti na věku) je týráním také 

zanedbávání dítěte a neuspokojování těch potřeb, které si nemůže obstarat samo.  

 Každé dítě reaguje na domácí násilí jinak, v závislosti na věku, vyspělosti a 

povaze. Ve všech případech se však dostavuje zmatení vůči rodičům. Některé děti se 

ztotožní s agresorem, některé s obětí. I děti, které oběť (ve většině případů matku) milují 

a rády by ji ochránily, jí mohou vyčítat slabost a zbabělost. Agresora, jehož 

neovladatelných výbuchů se děti bojí, mohou mít ve chvílích klidu velice rády.74  

Existuje poměrně vysoké riziko, že dojde k tzv. transgeneračnímu přenosu násilí - tedy 

že děti, které v raném věku byly svědky nebo oběťmi domácího násilí, zaujmou samy v 

budoucnosti pozici agresora nebo oběti.75 Domácí násilí může v dětech vyvolat 

posttraumatickou stresovou poruchu a řadu psychosomatických indispozic. Stejně tak 

život v trvalém stresu a napětí může být příčinou depresí a sebedestruktivního chování. 

2.2.5. Senioři jako oběti domácího násilí 

 Senioři tvoří další velmi latentní skupinu obětí. Použijeme-li stejnou metaforu 

dveří jako u mužů, skrývají násilí na seniorech dveře troje. Těmi třetími dveřmi, které se 

přidávají k prostředí domácnosti a neochotě násilí hlásit, je častá izolace seniorů a jejich 

odkázanost na péči agresora. Vzhledem k tomu, že procento seniorů v populaci díky 

vyššímu dožívanému věku stále vzrůstá, jedná se o stále palčivější problém.  

 Dochází v zásadě ke dvěma situacím: buď jde o týrání ve vztahu a nebo o 

transgenerační násilí. V prvém případě se nejčastěji jedná o genezi problémů v 

dlouhodobém manželství. Pozoruhodně často se jedná o seniory, kteří dříve týrali či 

utlačovali své ženy a ty se ve stáří, kdy agresor již není tak mocný, mstí a vybíjejí si svou 

zlost. Stejně tak u některých mužů dochází k povahovým změnám, nástup do důchodu 

jim přijde jako ztráta prestiže a společenské funkce, přičemž frustraci si vybíjí na 

manželkách. Specifickým, nicméně poměrně častým příkladem jsou domácnosti, kde 

spolu žijí výrazně starší muž a mladší žena - ta se často není schopna srovnat s příznaky 

stáří svého partnera, zatímco ona sama je stále v aktivním věku.76  

 
74 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 63. 
75  ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 121. 
76 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 88. 
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 Druhou situací je transgenerační násilí, které může být pácháno jak na aktivních 

seniorech, tak na seniorech zcela závislých na pomoci jiné osoby. I senioři, kteří žijí 

zcela samostatně, mají vlastní zdroje příjmů a nejsou sociálně izolováni, mohou být 

týráni svými blízkými. Děti, popřípadě vnoučata, tyto seniory kontaktují jen za účelem 

získání finančních prostředků, manipulace se seniorem a jeho vykořisťování. Jedná se 

tedy hlavně o psychické a ekonomické týrání, popřípadě emoční (např. vyhrožování 

zákazem kontaktu s vnoučaty). Vážnější následky pak má týrání bezmocného seniora. 

Jde zpravidla o zanedbávání hygieny, výživy a hydratace seniora, neposkytnutí lékařské 

péče a sociální izolaci. Zpravidla se tohoto týrání dopouští potomci, kterým je nemocný 

senior na obtíž, nezvládají nebo nechtějí zvládat péči o něj. V takovýchto případech pak 

může dojít i k předávkování nebo naopak odpírání léků, a to až s fatálními důsledky.77 

2.2.6. LGBT+ komunita jako oběti domácího násilí 

 Členové LGBT+ komunity78 se mohou stát oběťmi nejen v rámci vztahů s jinými 

členy téže komunity, ale i v rámci vztahů s většinovou společností. Nezřídka se takového 

násilí dopouští rodiče či sourozenci - nucenými návštěvami psychiatrů, duchovních, 

„léčením” homosexuality, emocionálním vydíráním, výhrůžkami zveřejněním sexuální 

orientace, homofobické/transobické poznámky a urážky. Někteří rodinní příslušníci 

zachází až k donuceným sňatkům, které později vyústí v další případ domácího násilí 

(např. muž zjistí, že žena, která si jej vzala na naléhání svých rodičů, je lesba, což vyvolá 

domácí násilí z jeho strany). Druhou variantou je týrání ze strany partnera - také 

příslušníka LGBT+ komunity. Jestliže násilí na mužích říkáme násilí za dvojími dveřmi 

a mezigeneračnímu násilí přisuzujeme dveře troje, v případě LGBT+ vztahů jsou dveře 

už čtvery. LGBT+ osoby musí v případě oznámení násilí konfrontovat mnohem více 

předsudků, stereotypů a vln diskriminace spojených s jejich sexuální orientací či 

identitou.79 Bohužel není vyloučen ani výskyt obou typů domácího násilí - osoba, kterou 

zavrhla homofobní rodina a která se posléze setkala s násilím i ve vztahu pak má velice 

omezené možnosti na koho se obrátit.   

 
77 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 88-89. 
78 Zkratka LGBT+ zahrnuje lesby (L), gaye (G), bisexuály (B) a transgender osoby (T). Znaménko + ve 

zkratce zastupuje ostatní sexuální orientace (pansexuálové, asexuálové,...) a genderové identity 

(genderfluid, agender,...). 
79 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: 

Portál, 2011. str. 111-115. 
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3. Právní úprava domácího násilí 
 Rámec pro právní úpravu domácího násilí, respektive ochrany před ním a jeho 

následného postihu, vytváří ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

(„Ústava”) a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod („LZPS”). Dále do tohoto rámce můžeme zařadit některé z 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána v souladu s čl. 10 Ústavy. 

Významnými jsou například Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 

Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. 

 Na zákonné úrovni je problematika domácího násilí upravena jak v předpisech 

trestního práva, tak v předpisech netrestních. Z prvé kategorie se jedná především o 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník („TZ”), zákon č. 151/1961 Sb. o trestním řízení 

soudním („TŘ”), zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů („ZOTČ”) a zákon č. 

135/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 

násilím („ZODN”). V rámci druhé kategorie se především jedná o úpravu 

občanskoprávní obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), v zákoně 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád („OSŘ“) a v zákoně č. 292/2013 Sb., zákon o 

zvláštních řízeních soudních („ZŘS“). Dále se jedná o zákon č. 273/2008 Sb., zákon o 

Policii České republiky („Zákon o PČR“), zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

zákon č. 356/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení proti nim, zákon č. 251/2016 Sb. o některých 

přestupcích. Použití jednotlivých předpisů závisí na skutkových okolnostech 

konkrétního případu; například zákon o sociálně-právní ochraně dětí nebude použit u 

případu, ve kterém vůbec nefigurují děti. 

3.1. Trestní právo hmotné 

V České republice zprvu převládal tzv. represivní způsob úpravy, spočívající v 

samotné kriminalizaci skutku vykazujícího znaky domácího násilí a začlenění skutkové 

podstaty obsahující tyto znaky do trestních předpisů. Zákonem č. 91/2004 Sb., kterým 

se mění trestní zákon, byla s účinností od 1. 6. 2004 do tr. zák. zavedena nová skutková 

podstata týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (§215a).80 Nový 

 
80 ČUHELOVÁ, Kateřina. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. str. 8. 
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trestní zákoník, účinný od 1. 1. 2010, pak přinesl novou skutkovou podstatu trestného 

činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (§199). Již pouhá existence skutkových 

podstat zahrnujících domácí násilí je určitým preventivním prvkem, nicméně stále se 

nejedná o skutečný a komplexní přesun k systematické prevenci domácího násilí. Čistě 

represivní systém bez doprovodných opatření preventivního rázu přitom nebyl zcela 

žádoucím stavem, na což reagovala jak část odborné veřejnosti, tak i oběti domácího 

násilí, volající po komplexním multidisciplinárním přístupu.81 

Přijetí zákona č. 135/2006 Sb. znamenalo přesun od tradičně represivní úpravy k 

úpravě preventivní. Tento zákon umožnil postih domácího násilí dříve než ve značně 

rozvinutém stádiu, a tedy i zefektivnění boje s tímto jevem. Nutno podotknout, že 

instituty zavedené tímto zákonem nebyly čistě trestněprávní, nýbrž zahrnovaly i instituty 

občanskoprávní (zejména v oblasti předběžných opatření) a v oblasti sociálního 

zabezpečení a vytvoření intervenčních center. Jedním ze zavedených institutů byl také 

institut policejního vykázání (o něm podrobněji v následující sekci), který byl také 

reflektován ve skutkové podstatě TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

podle § 337 TZ.82 Domnívám se však, že stále existuje prostor pro zefektivnění 

kooperace zúčastněných subjektů a koordinace jednotlivých opatření. Za rok 2018 je 

v justiční statistice CSLAV83 stále evidováno 520 případů splňujících rozlišující znak 

„domácí násilí“ – to je 520 případů, kde bylo nutné užití trestněprávní ochrany jakožto 

prostředku ultima ratio.   

Hlavní náplní následujících částí je rozbor dvou nejzásadnějších trestných činů, 

jejichž skutkové podstaty domácí násilí naplňuje - TČ týrání osoby žijící ve společném 

obydlí, TČ týrání svěřené osoby. Dále se budu zabývat trestným činem znásilnění, 

jelikož k jeho spáchání při domácím násilí také často dochází a dvěma velice 

specifickými trestnými činy, které jsou s výskytem domácího násilí spojeny – TČ 

nebezpečného pronásledování a TČ nebezpečného vyhrožování. Při domácím násilí 

může samozřejmě dojít také k naplnění skutkových podstat jiných trestných činů (což 

ostatně byla argumentace odpůrců samostatné skutkové podstaty domácího násilí, resp. 

týrání osoby žijící ve společném obydlí), jako například TČ zabití, TČ vraždy, TČ 

 
81 VANDUCHOVÁ, Marie. Ke kriminalizaci domácího násilí. Acta Iuridica Olomucensis, Vol. 1, 2005, 

No. 2. Str. 59. 
82 BURIÁNEK, Jiří a Simona PIKÁLKOVÁ. Intimate violence: a Czech contribution on International 

Violence Against Women Survey. Prague: Karolinum, 2013. str. 27. 
83 Přehled statistických listů trestních pro fyzické osoby za rok 2018. [online]. [cit. 2019-11-19].  
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ublížení na zdraví a TČ těžkého ublížení na zdraví. S ohledem na specifičnost situace 

však budou dále podrobně rozebrány pouze výše zmíněné skutkové podstaty.  

3.1.1. Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí 

 Skutková podstata tohoto trestného činu, zařazeného do Hlavy IV. zvláštní části 

TZ (trestné činy proti rodině a dětem), je primárním ustanovením pro postih jednání 

vykazujícího znaky domácího násilí. Dle statistického přehledu kriminality, 

zveřejněného Policií ČR, bylo za rok 2018 zjištěno 465 případů tohoto trestného činu.84 

 Základní skutkovou podstatu tohoto trestného činu naplní ten, kdo „týrá osobu 

blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí”, přičemž za takové jednání je 

možné uložit trest odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců až 4 léta.85 Týráním se pak 

rozumí zlé nakládání s jinou osobou, které se vyznačuje především vyšším stupněm 

hrubosti a bezcitnosti, jakož i určitou mírou trvalosti, a současně dosahuje takové 

intenzity, aby bylo schopno vyvolat stav, kdy osoba, která je takovému jednání 

vystavena, ho pociťuje jako těžké příkoří. Není přitom nutné, aby týrané osobě byla 

způsobena fyzická zranění či jiné následky na zdraví. Z dikce zákona plyne, že se může 

jednat o jakýkoliv z typů domácího násilí popsaný v první kapitole – pokud jej osoba 

pro jeho hrubost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří.  

Rozhodovací praxe českých soudů dlouhodobě potvrzuje psychické týrání jako 

postačující k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 199 TZ, ačkoliv 

prokazování existence týrání v případech, kdy docházelo pouze k psychickému týrání, 

je složité. Judikatura, která by potvrzovala naplnění skutkové podstaty i pouze 

ekonomickým či sociálním násilím, je velice omezená, neboť v projudikovaných 

případech zpravidla došlo i k výskytům fyzického násilí nebo k zařazení následků 

sexuálního, ekonomického či sociálního násilí pod psychickou újmu bez podrobného 

rozboru vzniku právě těchto následků. Jak ostatně bylo uvedeno v první kapitole, 

k psychickému násilí dochází z důvodu blízkosti a vzájemné závislosti pachatele a oběti 

při jakékoliv formě týrání – proto je tato praxe soudů pochopitelná. Pro ilustraci poslouží 

například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2014, sp. zn. 7 Tdo 292/2014 Nejvyšší 

soud seznal, že skutkovou podstatu týrání osoby žijící ve společném obydlí naplňuje i 

„nátlakové kontrolující násilí“, spočívající v tom, že pachatel „nejméně od prosince 2011 

 
84 Statistické přehledy kriminality za rok 2018. Policie ČR [online]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2018.aspx 
85 § 199 odst. 1 TZ 
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do června 2012, psychicky týral poškozenou, které až čtyřikrát týdně vulgárně nadával 

výrazy: „špína, kurva, šlapka, děvka, piča…“, apod., urážel ji a ponižoval: „že je stará, 

tlustá a hnusná, vyžraný prase, blbá krejčová, odpad, že má pohlavní nemoci, že je 

hrbatá, debil, idiot…“, neustále ji obviňoval z nevěry a urážel ji, že s někým „šuká“, a 

to i v přítomnosti jejich nezletilých dětí, ve společném obydlí ji činil různá příkoří, neboť 

jí vypínal vodu, internet, odvážel z domu prací, čistící a úklidové prostředky, kontroloval 

ji kamerovým systémem na domě, v nočních nebo brzkých ranních hodinách po příchodu 

domů pouštěl hlasitě hudbu, bouchal dveřmi apod., nejméně ve dvou případech jí 

vyhrožoval zabitím a tím, že s ní i s dětmi havaruje při jízdě vozidlem, že ji zničí, že ona 

pozná, co on je zač, blíže neupřesněného dne v prosinci 2011 zanechal klíč v zámku 

zevnitř dveří a bránil jí tak ve vstupu do společného obydlí, na volání i bouchání 

nereagoval, v důsledku čehož musela poškozená setrvat nejméně dvě hodiny 

nedostatečně oblečená venku na mrazu, než ji pustil do domu.“ V tomto případě soud 

označil jednání pachatele jako celek za psychické týrání, ač některé konkrétní úkony jsou 

spíše týráním ekonomickým. 

Případy, kdy k naplnění skutkové podstaty dochází především sexuálním 

násilím, jsou pak soudy také často posuzovány jako znásilnění podle § 185 TZ.  

Důležitým aspektem jednání pachatele je trvalost, tedy dlouhodobý charakter 

jednání naplňujícího znaky týrání - je tedy důležité určit s co největší přesností počátek 

i konec postihovaného jednání.86 Vzhledem k neurčitosti doby potřebné k naplnění 

skutkové podstaty dle § 199 je nutné přihlédnout k veškerým okolnostem případu. 

Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vyplývá, že trvalost pachatelova jednání musí 

být posuzována v závislosti na způsobu a intenzitě týrání a jednotlivých útoků, přičemž 

není vyžadováno, aby jednání bylo soustavné či trvající.87 Týrání osoby žijící ve 

společném obydlí je pak trestným činem trvajícím – nerozpadá se do jasně ohraničených 

dílčích útoků, ale jeho páchání spočívá ve vyvolán určitého stavu vnímaného 

poškozeným negativně a v udržování tohoto stavu pomocí jednotlivých dílčích aktů 

pachatele.88 K tomuto závěru došel i velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu 

v usnesení ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 15 Tdo 887/2014, přičemž poukázal i na 

 
86 DURDÍK, Tomáš in DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Dostupné z ASPI. 
87 Viz např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 3 Tdo 746/2017. 
88 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 
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gramatický výklad zákonného znaku týrání, kdy v zákoně je užito nedokonavého vidu 

slovesa („týrá“). 

 Specifickým pojmem je společné obydlí pachatele a oběti. Jde o obydlí ve smyslu 

§ 133 TZ, pojem tedy zahrnuje byt, dům nebo jinou prostoru sloužící k bydlení. „Obydlí” 

zahrnuje veškeré prostory určené k obývání; tedy i vysokoškolské koleje, ubytovny, 

hotelové pokoje, domov seniorů, ale i chatky v zahrádkářských koloniích. Naopak mimo 

tento pojem stojí nebytové prostory, které nejsou určeny k bydlení.89 Pojem společného 

obydlí je současně i znakem charakterizujícím určitý zvláštní vztah mezi pachatelem a 

obětí, jelikož dochází k vytvoření určité závislosti (přinejmenším v ekonomickém 

smyslu). Titul, ze kterého poškozená osoba a pachatel užívají společné obydlí je 

nepodstatný, může se jednat i o prosté konkludentní jednání. O společné obydlí půjde i 

v případě, kdy pachatel do obydlí oběti dlouhodobě dochází, přestože s ní fakticky 

nebydlí. Pokud si v obydlí oběti počíná jako domácí a sdílí s obětí její soukromí, pak je 

nepodstatné, že má např. jiný vlastní byt, ze kterého dochází, nebo že přespává u svých 

známých (srov. nález Ústavního soudu ze dne 26.6.2008, sp. zn. III. ÚS 1285/2008). 

Za podmínky, že pachatel a oběť společné obydlí skutečně sdílejí, může k 

jednotlivému útoku dojít i mimo toto obydlí.90 Typickým případem takového útoku je 

například útok manžela vůči manželce na společné dovolené. K naplnění skutkové 

podstaty není nutné, aby se oba aktéři v okamžiku útoku nacházeli ve společném obydlí, 

postačí že pachatel i oběť ve společném obydlí žijí. Z gramatického výkladu zákona je 

patrno, že „žijící ve společné domácnosti“ je přívlastek vztahující se k osobě oběti 

(respektive k osobě pachatele, viz níže), nikoliv určující místo spáchání trestného činu. 

Takovýto výklad je dle mého názoru nutný, neboť lépe reflektuje samotnou povahu 

domácího násilí. Emocionální vazba mezi pachatelem a obětí je založena samotným 

soužitím (nehledě na existenci vzájemných partnerských či rodinných vztahů), existuje 

tedy i v případě, kdy se v době útoku oba aktéři ve společném obydlí nenacházejí, 

nicméně ho oba považují za své obydlí.  

 Vzhledem k vymezení pachatele a oběti pomocí pojmu společného obydlí, je 

nutné rozebrat i subjekty TČ dle § 199 TZ. Skutková podstata je zaměřena na specifické 

 
89 DURDÍK, Tomáš in DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Dostupné z ASPI. 
90 JELÍNEK, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Acta iuridica olomucensis. Vol.1, 2005, No. 

2., str. 55-56. 
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vztahy vznikající mezi osobami sdílejícími společný obytný prostor, nehledě na to, zda 

se jedná o osoby blízké. Rozhodujícím je opět faktický stav, nehledě na právní titul 

užívání společného obydlí - může se jednat o manžele stejně jako o spolubydlící na 

ubytovně. Pachatel a oběť nemusí sdílet společnou či rodinnou domácnost a nemusí mít 

úmysl setrvávat trvale ve společném obydlí. Klíčovým okamžikem pro posouzení, zda 

se jedná o TČ dle § 199 TZ, je zda týraná osoba žila v době spáchání TČ s pachatelem 

ve společném obydlí. Žije-li takto týraná osoba v době zahájeného trestního stíhání 

odděleně od pachatele, nic to nemění na kvalifikaci skutku. Odstěhovala-li se oběť od 

pachatele, tedy ukončila-li sdílení společného obydlí odstěhováním, nemohou být 

jakékoliv následující útoky být posouzeny podle § 199 TZ, byť by naplňovaly znaky 

týrání.91 Tento fakt samozřejmě nebrání kvalifikaci takovýchto útoků podle jiných 

ustanovení TZ. Ne každé opuštění obydlí sdíleného s útočníkem ale znamená ukončení 

společného soužití. Pokud se poškozená osoba pokaždé opět vrací k agresorovi, je znak 

společného obydlí stále naplněn. Rozhodným okamžikem pro ukončení společného 

bydlení je až definitivní odstěhování oběti, po kterém se již do obydlí agresora nevrací a 

nevyjadřuje vůli v něm setrvat. Pokud se tedy poškozená opakovaně uchyluje k rodičům, 

ale vždy se k manželovi po několika dnech opět vrací, jedná se stále o trestný čin týrání 

osoby žijící ve společném obydlí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, 

sp. zn. 8 Tdo 535/2018). Tato pravidla samozřejmě platí nejen pro oběť, ale i vice versa 

- pouze osoba sdílející obydlí s obětí může být pachatelem TČ dle § 199 TZ. 

 Tento trestný čin je činem úmyslným - zákon tedy k jeho spáchání předpokládá 

na straně pachatele jednání úmyslné (ať už se jedná o úmysl přímý či nepřímý). Pachatel 

tedy musel být minimálně srozuměn s tím, že oběti způsobí psychické, popř. fyzické 

útrapy.92 

 Vzhledem k tomu, že následkem domácího násilí bývá ve většině případů 

nepříznivý následek na zdraví oběti, dochází k faktické konzumpci skutkové podstaty 

TČ ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 TZ či TČ ublížení z nedbalosti dle § 148 TZ a 

jednočinný souběh těchto trestných činů je proto vyloučen. Ublížení na zdraví, ke 

kterému dochází při domácím násilí, je totiž méně významným důsledkem týrání, 

 
91 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 7 Tdo 1072/2012, dále také usn. Nejvyššího 

soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. 3 Tdo 559/2014 a usensení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. 

3 Tdo 1446/2008. 
92 DURDÍK, Tomáš in DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Dostupné z ASPI. 
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kterému je oběť vystavena (samotné týrání je hlavním následkem, újma na zdraví může 

být jeho průvodním jevem). Jednočinný souběh TČ dle § 199 TZ a TČ těžkého ublížení 

na zdraví dle § 145 TZ či TČ vraždy podle § 140 TZ však možný je, nebude-li v daném 

případě docházet k faktické konzumpci skutkových podstat.93 Možný je také jednočinný 

souběh s trestným činem znásilnění podle § 185 TZ, jelikož neexistuje žádný vztah mezi 

těmito dvěma trestnými činy, který by jednočinný souběh vylučoval (srov. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1685/2016). 

 Vzhledem ke vztahu speciality je také vyloučen jednočinný souběh TČ dle §199 

TZ a TČ týrání svěřené osoby dle § 198 TZ, přičemž trestný čin týrání svěřené osoby je 

speciální k obecnému trestnému činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ke vztahu 

těchto dvou trestných činů se blíže vyjádřil také Nejvyšší soud České republiky. V dané 

věci se jednalo o jednání naplňující znaky týrání směřované jak proti manželce útočníka, 

tak proti jejich tehdy nezletilým dětem, ať už přímo (pachatel zamykal mimo byt jak 

manželku, tak děti) nebo nepřímo (děti byly svědky fyzických útoků otce vůči matce). 

Nejvyšší soud uvedl, že jednání proti osobám žijícím ve společném obydlí, z nichž pouze 

některé jsou osobami svěřenými, je jedním skutkem. Při právní kvalifikaci se pak 

v souladu se zásadou lex specialis derogat legi generali užije pro kvalifikaci jednání vůči 

dětem ustanovení § 198 TZ a pro kvalifikaci jednání vůči manželce § 199 TZ.94 

 Co se sankcí ukládaných za spáchání trestného činu podle § 199 TZ týče, 

primárně ukládaným hlavním trestem je trest odnětí svobody, jak nepodmíněný, tak 

podmíněný, popř. podmíněný s dohledem. Zda soud v daném případě uloží podmíněný 

či nepodmíněný trest záleží vždy na konkrétní situaci – na způsobu týrání, na době trvání, 

na stavu poškozené osoby a na individuálním profilu pachatele. Kromě trestu odnětí 

svobody zákon jako alternativu umožňuje trest obecně prospěšných prací či peněžitý 

trest. Jako vedlejší trest (tedy vedle trestu hlavního) bývá ukládán také trest propadnutí 

věci, zákaz řízení motorových vozidel, peněžitý trest a v některých případech vyhoštění. 

Naprosto nevhodným je naopak trest domácího vězení – vzhledem k povaze trestného 

činu týrání osoby žijící ve společném obydlí by došlo k permanentnímu kontaktu oběti 

s pachatelem. Podobně nemyslitelným by byl také trest zákazu činnosti, neboť jeho 

podstatou je zabránit odsouzenému v konání činností, v jejichž rámci by mohl spáchat 

 
93 DURDÍK, Tomáš in DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Dostupné z ASPI. 
94 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 5 Tdo 551/2019. 
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trestný čin. Činností se přitom myslí výkon určitého zaměstnání, povolání, funkce, či 

jiné činnosti k níž je třeba zvláštního oprávnění či povolení.  

Bližší pohled na počet odsouzených za trestný čin týrání osoby žijící ve 

společném obydlí za roky 2016, 2017, 2018 získáme prostřednictvím aplikace 

Jaktrestame.cz.95 V tomto období bylo odsouzeno 402 osob, z toho 390 mužů a 12 žen. 

Ve více než polovině případů (53%) byl pachateli uložen trest podmíněného odnětí 

svobody následovaný podmíněným trestem odnětí svobody s dohledem (24% případů) a 

nepodmíněným trestem odnětí svobody (21% případů). Podíváme-li se blíže na 

pachatelky-ženy, pouze jedna byla v období 2016-2018 odsouzena k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody a jedna k podmíněnému trestu odnětí svobody s dohledem – 

ostatním deseti pachatelkám byl uložen „pouze“ podmíněný trest odnětí svobody. Kromě 

modalit trestu odnětí svobody byl pěti pachatelům uložen trest obecně prospěšných 

prací, dvěma pachatelům peněžitý trest a ve třech případech soud upustil od potrestání 

pachatele. V případě, že soud uložil nepodmíněný trest odnětí svobody, tak již zpravidla 

neukládal tresty vedlejší (výjimečně uložil zákaz řízení motorových vozidel či 

propadnutí věci). V případech podmíněného trestu odnětí svobody byly ukládány 

zpravidla stejné vedlejší tresty (jen ve vyšším počtu), dále peněžitý trest a ve dvou 

případech byl pachatel vyhoštěn. Vedlejší trest byl celkem uložen ve 33 případech. Co 

se délky nepodmíněných trestů odnětí svobody týče, většina trestů se pohybovala 

v rozmezí 24 – 49 měsíců. V případě podmíněných trestů převažují tresty v délce 24, 30 

a 36 měsíců se zkušební dobou mezi 24 a 60 měsíci.  

Domnívám se, že by mělo minimálně docházet k ukládání vyššího počtu trestů 

podmíněného odnětí svobody s dohledem, neboť v situacích domácího násilí je žádoucí, 

aby pachatel byl podroben programům zaměřeným na práci s násilnými osobami – ať již 

ve formě dohledu probační a mediační služby nebo neziskových organizací nabízejících 

např. kurzy zvládání agresivity. Bohužel není zaručeno, že pachatelé po odsouzení 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody tuto pomoc ke zvládnutí svého chování 

skutečně vyhledají. Podle statistik Probační a mediační služby se v letech 2005-2012 

zabývala 517 osobami odsouzenými za trestný čin dle § 199 TZ/§ 215 tr. zák.96 Podle 

 
95 Aplikace Jaktrestame.cz [cit. 2019-11-08]. Dostupné z: https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here . 

Data byla získána pro trestný čin dle § 199 TZ ve všech odstavcích, bez souběhů s jinými trestnými činy. 
96 MARTINKOVÁ, Milada, Vladan SLAVĚTÍNSKÝ a Jiří VLACH. Vybrané problémy z oblasti 

domácího násilí v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014. Studie (Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci). str. 76. 

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here
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téže statistiky také znatelně stoupl počet osob, jimiž se Probační a mediační služba 

zabývala právě mezi lety 2009 a 2010, což signalizuje vliv nového TZ. Přestože tedy 

Probační a mediační služba vykazuje práci s osobami odsouzenými za domácí násilí, 

jsem toho názoru, že práce s odsouzenými by měla být efektivnější. Například co se týče 

přiměřených omezení a povinností, jsou tato ukládána spíše v situaci, kdy se pachatel 

násilí dopouštěl např. pod vlivem návykových látek. Už méně často je používáno 

opatření ukládající podrobení se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy 

nebo vhodnému programu psychologického poradenství. Ministerstvo spravedlnosti se 

v současné době snaží pomocí dotací a akreditací udělovaných probačním a 

resocializačním programům pro dospělé podpořit tyto programy a zvýšit jejich 

dostupnost. Za pozitivní považuji fakt, že zatímco pro období 2018-2020 akreditaci 

získaly pouze tři programy (všechny pod záštitou Člověk v tísni, o.p.s.), na období 2019-

2020 je akreditováno dalších devět programů, konaných pod záštitou různých 

organizací.97 

Je zvláštní, že na rozdíl od trestního práva zná přestupkové právo ochranné 

opatření v podobě podrobení se se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo 

násilného chování, zakotvené v § 52 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákon o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („ZOP“). Přitom by z logiky věci vyplývalo, 

že pachatelé násilných trestných činů se dopustili závažnějšího jednání, které tedy 

nemohlo být kvalifikovány jako „pouhý“ přestupek, a na jejich nápravě a odstranění 

agresivních vzorců chování je větší zájem než u pachatelů přestupků. Možné vysvětlení 

této situace spočívá v novosti úpravy přestupků – ZOP byl vydán poměrně nedávno a je 

tedy schopen reflektovat aktuální situaci. Domnívám se, že adaptace tohoto ochranného 

opatření i do trestního práva by byla krokem správným směrem, neboť by posílila 

možnosti výchovného působení na pachatele domácího násilí.  

 
97 Dotace v oblasti trestní politiky - Portál justice. Aktuality - Portál justice [online]. Copyright ©2017 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 22.11.2019]. Dostupné z: 

https://www.justice.cz/web/msp/dotace-v-oblasti-trestni-politiky?clanek=probacni-a-resocializacni-

programy-pro-dospele-pachatele&clanek=probacni-a-resocializacni-programy-pro-dospele-pachatele. 
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3.1.2. Trestný čin týrání svěřené osoby 

Trestného činu týrání svěřené osoby se dopustí ten, kdo „týrá osobu, která je v 

jeho péči nebo výchově”. Zákon za naplnění základní skutkové podstaty tohoto trestného 

činu stanoví trest odnětí svobody v délce jeden rok až pět let.98 

Tento trestný čin je speciálním k výše uvedenému týrání osoby žijící ve 

společném obydlí, neboť objekt i předmět tohoto trestného činu jsou stanoveny úžeji. 

Hlavním účelem tohoto ustanovení je zajištění řádné péče o osoby, které se z důvody 

příliš nízkého či naopak příliš vysokého věku nebo jiné fyzického či sociálního 

handicapu nejsou schopny samy o sebe postarat a z tohoto důvodu jsou odkázány na péči 

jiné osoby. Předmětem útoku je v případě tohoto TČ tedy jak osoba nezletilá, tak osoba 

zletilá, přičemž rozhodný je faktický stav osoby (resp. její závislosti na péči jiné osoby), 

nikoliv například fakt, že byla omezena na svéprávnosti. Kromě věku může být důvodem 

odkázání na péči jiné osoby také například nemoc, opožděný duševní vývoj, či invalidita. 

Pro posouzení činu pak nemá význam, zda byla péče o osobu ujednána formalizovaným 

způsobem, stanovena zákonem či rozhodnutím soudu nebo k jejímu převzetí došlo 

konkludentním jednáním.99 

Prvou osobou, která se může tohoto TČ dopustit, je rodič dítěte, jemuž tato 

povinnost péče plyne z rodičovské odpovědnosti zakotvené v zákoně. Pachatelem může 

být i manžel, resp. partner jednoho z rodičů, s nímž dítě žije v rodinné domácnosti - z 

povinnosti pomáhat při výchově dítěte lze dovodit i svěření dítěte do péče této osoby. 

Dalšími potencionálními pachateli podobného typu jsou osvojitel, pěstoun, opatrovník, 

poručník a jiná fyzická osoba, jíž bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do péče. Další 

skupinou osob, které mohou být pachateli, jsou osoby, které na základě dohody převzaly 

péči o dítě nebo jinou osobu, Typicky se jedná o učitele, vychovatele internátních škol, 

vedoucí na dětských táborech, sportovní instruktory či známé a příbuzné, kteří dočasně 

pečují o dítě v nepřítomnosti rodičů či jiné odpovědné osoby. Tyto osoby však zpravidla 

naplněním skutkové podstaty TČ týrání svěřené osoby nepáchají domácí násilí, neboť se 

zpravidla nejedná o emocionálně závislé osoby sdílející domácnost, popřípadě je jejich 

vzájemný kontakt krátkodobého charakteru. Toto platí i pro další skupinu možných 

pachatelů, kterými jsou pracovníci zařízení, ve kterých je vykonávána ústavní či 

 
98 § 198 odst. 1 TZ 
99 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 644. 
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ochranná výchova nebo zajišťují výkon předběžného opatření soudu, zdravotnická 

zařízení, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, apod.100 

Je nutné zmínit, že drobné fyzické tresty (políčky, klepnutí přes ruce), kterých 

užívají rodiče jako tresty za nesplnění úkolů přiměřených věku a vyspělosti dítěte nejsou 

samy o sobě naplněním skutkové podstaty tohoto trestného činu (srov. rozsudek 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 3 To 364/2000). 

Stejně jako v případě TČ týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 TZ 

je i tento trestný čin úmyslný, nelze jej tedy spáchat z nedbalosti a pachatel musel být 

přinejmenším srozuměn s faktem, že oběti svým jednáním způsobí útrapy.  

V případě odsouzených za trestný čin podle § 198 TZ je počet odsouzených mužů 

a žen mnohem vyrovnanější než u TČ dle § 199 TZ – v letech 2016-2018 bylo odsouzeno 

75 mužů a 54 žen, celkem tedy 129 osob. Zároveň je mnohem vyšší podíl podmíněných 

trestů odnětí svobody v obou modalitách vůči nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

(jen 9%).101 Zajímavé je, že jakmile získáme počet odsouzených za trestný čin dle § 198 

TZ v souběhu s odsouzením za jiný trestný čin, počty se poměrně výrazně mění – 

odsouzených je téměř dvojnásobek (219 osob) a procento nepodmíněných trestů odnětí 

svobody také stoupá na dvojnásobek (18%). Vychyluje se i poměr mužských a ženských 

pachatelů, přičemž ženy tvoří 32% odsouzených.102 Z těchto údajů lze dovodit, že 

k týrání svěřené osoby dochází poměrně často v souběhu s jiným trestným činem a že 

ženy se páchání tohoto trestného činu dopouštějí spíše bez souběhu s jiným trestným 

činem (nebo minimálně v takové míře, že za jiný trestný čin nejsou odsouzeny), zatímco 

muži se v polovině případů dopouštějí tohoto trestného činu v souběhu s jiným trestným 

činem, za nějž jsou také odsouzeni.  

3.1.3. Trestný čin znásilnění 

 Trestného činu znásilnění se dopustí ten, kdo „jiného násilím nebo pohrůžkou 

násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku nebo kdo k takovému 

 
100 DURDÍK, Tomáš in DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Dostupné z ASPI. 
101 Aplikace Jaktrestame.cz [cit. 2019-11-08]. Dostupné z: https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here. 

Data byla získána pro trestný čin dle § 198 TZ, ve všech odstavcích, bez souběhu s jinými trestnými činy. 
102 Aplikace Jaktrestame.cz [cit. 2019-11-08]. Dostupné z: https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here. 

Data byla získána pro trestný čin dle § 198 TZ, ve všech odstavcích, včetně souběhu s jinými trestnými 

činy. 

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here
https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here
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činu zneužije jeho bezbrannosti“.103 Zákon za takové jednání stanovuje trest odnětí 

svobody v rozmezí šest měsíců až pět let. Je nutné podotknout, že trestný čin znásilnění 

patří mezi ty trestné činy, jejichž dopad na oběť je nejbrutálnější a zanechává 

dlouhodobé, zejména psychologické následky.  

 Jedná se o trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti; objektem tohoto 

trestného činu je tedy právo člověka svobodně se rozhodovat o svém pohlavním životě. 

Předmětem pak jsou osoby bez rozdílu pohlaví, věku, povolání, sexuálních zkušeností 

či vyspělosti. Může se jednat o osobu, která k pachateli nemá žádné vazby i např. 

manžela či partnera pachatele. Projevem zvýšené ochrany nezletilých osob pak je 

skutečnost, že důvodem použití vyšší trestní sazby je spáchání znásilnění na dítěti, popř. 

dokonce dítěti mladším 15 let.104 Z hlediska subjektivní stránky se jedná o trestný čin 

úmyslný. 

 Vzhledem k tomu, že  TČ znásilnění je dokonán tím, že pachatel donutí oběť 

k pohlavnímu styku za použití násilí, pohrůžky násilí či jiné těžké újmy nebo zneužitím 

její bezbrannosti, je pro dokonání trestného činu znásilnění nutné, aby k pohlavnímu 

styku skutečně došlo. Nedosáhne-li pachatel pohlavního styku, jedná se pouze o pokus 

znásilnění.  

 K naplnění objektivní stránky je potřeba dvoje jednání – jednak násilné jednání 

(ať už se jedná o násilí, pohrůžku či o zneužití bezbrannosti) a jednak pohlavní styk.105 

Pohlavním stykem je jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, 

přičemž tento pojem zahrnuje širokou škálu jednání jako například soulož, způsoby 

srovnatelné se souloží (orální a anální styk, digitální penetrace), osahávání prsou a 

genitálií, sání prsních bradavek a erotické masáže (nehledě na to zda je provádí pachatel 

poškozené osobě či naopak). Pro naplnění tohoto znaku skutkové podstaty je nutné, aby 

pachatel sám byl ve fyzickém kontaktu s obětí.106 

 Násilím se rozumí použití fyzické síly k překonání či oslabení vážně míněného 

odporu kladeného obětí a dosažení pohlavního styku i proti její vůli. Násilím je i uvedení 

osoby do stavu bezbrannosti lstí, tedy např. přisypání omamné látky do pití. Pohrůžka 

 
103 § 185 odst. 1 TZ 
104 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. str. 618-620. 
105 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016. str. 603. 
106 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 



33 

 

násilím se nemusí vztahovat na násilí bezprostřední, pachatel může oběti vyhrožovat i 

násilím spáchaným s časovým odstupem. Stejně tak pohrůžka nemusí směřovat jen proti 

poškozené osobě, může se jednat i o pohrůžku osobě blízké i o pohrůžku směřující vůči 

majetku. Pohrůžkou jiné těžké újmy je pohrůžka směřující k újmě na cti či dobré pověsti, 

k rozvrácení osobních vazeb poškozeného či ke způsobení škody na majetku. Je přitom 

potřeba vzít v úvahu konkrétní situaci poškozeného, jelikož účinek a vnímání pohrůžky 

záleží mimo jiné na věku, psychickém stavu, vyspělosti, finanční a sociální situaci 

poškozeného.107 Například děti vnímají i pohrůžku nahlášením jejich nevhodného 

chování (nehledě na skutečnou závažnost tohoto jednání) rodičům jako dostatečně 

vážnou, s čímž vyjádřil souhlas i Nejvyšší soud (srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 25. 1. 2017, sp. zn. 6 Tdo 44/2017108).  

 Donucením se rozumí překonání vážně míněného odporu kladeného 

poškozeným, popřípadě podlehnutí poškozeného při shledání bezvýslednosti odporu. 

Oběť také může od dalšího odporu upustit vlivem vyčerpanosti či z obav, že pachatel 

své výhrůžku uskuteční. O odpor nejde, nebyl-li míněný vážně nebo pokud poškozená 

osoba s pohlavním stykem souhlasila. Bezbranností se rozumí takový stav, ve kterém 

osoba není schopna projevit svou skutečnou vůli. Může jít o stav, kdy oběť není vůbec 

schopna vnímat situaci a reagovat na ni, například pod vlivem alkoholu či drog, v případě 

hlubokého spánku či bezvědomí (tzv. bezbrannost absolutní). Rozeznáváme také 

psychickou bezbrannost, což je stav ve kterém je osoba schopna vnímat své okolí, 

nicméně nedokáže situaci správně vyhodnotit a reagovat na ni, zejména kvůli stavu 

svých duševních a rozumových schopností – takovými jsou například osoby trpící 

duševními chorobami, mentálně zaostalé osoby a malé děti. Dále lze také hovořit o 

bezbrannosti fyzické, která spočívá v nedostatku schopnosti fyzicky se bránit účinně. 

Jedná se o osoby spoutané (tedy omezené pachatelem), tělesně postižené, přestárlé či 

vyčerpané nemocí.  

 Co se týče znásilnění a domácího násilí, již bylo zmíněno, že souběh trestného 

činu znásilnění dle § 185 TZ a trestného činu týrání osoby žijící ve společné domácnosti 

dle § 199 TZ není vyloučen. Rozhodovací praxe soudů, resp. Nejvyššího soudu, byla 

dříve při posuzování sexuálního násilí jakožto trestného činu znásilnění, bylo-li 

 
107 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 
108 V daném případě se jednalo o devítileté dítě, jemuž pachatel vyhrožoval oznámením jeho nevhodného 

chování matce. Chlapec se v obavě z reakce matky a problémů, které by mohly nastat ve škole, podrobil 

chování pachatele. 
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spácháno v rámci domácího násilí, nejednotná. Např. ve svém usnesení ze dne 7. 3. 2012, 

sp. zn. 7 Tdo 257/2012, Nejvyšší soud souhlasil s názorem soudu, který útoky naplňující 

znaky znásilnění posoudil jako součást TČ týrání osoby žijící ve společném obydlí. Na 

druhou stranu některé senáty Nejvyššího soudu dlouhodobě posuzují sexuální útoky 

naplňující znaky znásilnění, ke kterým při domácím násilí dochází, jako jednočinný 

souběh trestného činu znásilnění a trestných činů dle § 198 či §199 TZ.109 V poslední 

době se Nejvyšší soud již pravidelně ztotožňuje s druhým názorem (srov. např. Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. 6 Tdo 423/2018, Usnesení NS ze dne 17. 

1. 2017, sp. zn. 4 Tdo 1685/2016, Usnesení NS ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. 7 Tdo 

708/2019). Osobně se ztotožňuji spíše právě s nyní převládajícím názorem, tedy že 

sexuální útoky v rámci domácího násilí by neměly být považovány pouze za součást 

trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, neboť při kvalifikaci situace jako 

souběhu dvou trestných činů dochází k lepší a přesnější reflexi situace, resp. její 

škodlivosti, do uloženého trestu. Vzhledem k tomu, že trestné činy podle §185 a § 199 

(potažmo § 198) TZ mají různé objekty, a tedy ochrana poskytovaná daným ustanovením 

směřuje vůči různým hodnotám, nedokáži se ztotožnit se zahrnutím útoků naplňujících 

znaky znásilnění pod týrání (ať již dle § 199 či § 198 TZ). 

 V souvislosti se sankcemi je zajímavé podívat se na statistiky odsouzených.110 

V letech 2016 – 2018 bylo za trestný čin znásilnění bez souběhu s jiným trestným činem 

odsouzeno 259 osob, přičemž 100% těchto osob jsou muži. Více než 50% odsouzených 

byl uložen podmíněný trest odnětí svobody, 35% byl uložen trest nepodmíněný. 

V dalších 11% případů byl trest podmíněně odložen, ale odsouzenému byl ustaven 

dohled. Vedlejší tresty ukládané vedle trestu hlavního jsou v zásadě obdobné jako u TČ 

týrání osoby žijící ve společném obydlí, s výjimkou poměrně velkého počtu vyhoštění 

(celkem 43 osob). Jakmile se však podíváme na počty odsouzených za TČ znásilnění 

v souběhu s jiným trestným činem, celkový počet osob za stejné období stoupá na 575, 

z čehož 3 osoby jsou ženy. Nejčastěji ukládaným hlavním trestem je pak nepodmíněný 

trest odnětí svobody (47%), ve 40% případů pak byl trest odnětí svobody podmíněně 

odložen a v 11% případů byl uložen podmíněný trest odnětí svobody s dohledem. Je tedy 

zřejmé, že trestný čin znásilnění bývá páchán v souběhu se stejně nebo přísněji trestným 

 
109 K dlouhodobosti tohoto rozhodování srov. Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1296/2013, 6 Tdo 

1420/2012, 8 Tdo 566/2013 pocházející z téhož období jako výše citované Usnesení NS sp. zn. 7 Tdo 

257/2012. 
110 Veškerá následující data byla převzata z aplikace Jaktrestame.cz 
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činem, neboť při souběhu rapidně stoupá poměr nepodmíněných trestů odnětí svobody 

a je-li uložen tento trest, stoupá se souběhem jeho průměrná délka.   

3.1.4. Trestný čin nebezpečného pronásledování 

 Tento trestný čin, anglicky nazývaný „stalking”, spočívá v dlouhodobém 

pronásledování oběti, a to způsobem stanoveným zákonem. Se současným rozvojem 

technických prostředků je stalking čím dál nebezpečnějším jevem.  

 Nebezpečného pronásledování se dopustí ten, kdo „jiného dlouhodobě 

pronásleduje tím, že a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho 

osobám blízkým, b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej 

prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, 

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e) zneužije jeho osobních údajů za 

účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm 

důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých”.111 

Za takovéto jednání lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok nebo trest zákazu 

činnosti. V případě, že se dotyčný dopustí tohoto jednání vůči dítěti nebo těhotné ženě, 

se zbraní, nebo nejméně se dvěma osobami, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců 

až tři léta.112  

 Pachatel stalkingu svým jednáním obtěžuje oběť a znepříjemňuje její život nad 

únosnou míru. „Únosná míra” je pak vymezena jednak časově (jedná se o dlouhodobý 

stav, vícero pokusů o kontakt s ohroženou osobou) a druhak intenzitou - jednání 

pachatele je schopné vzbudit v oběti důvodnou obavu o vlastní život či zdraví nebo o 

život a zdraví osob blízkých.113  

 V případech domácího násilí je TČ nebezpečného pronásledování často páchán 

poté, co oběť ukončí společné soužití s pachatelem a od agresora se odstěhuje, tedy ve 

vícečinném souběhu s TČ týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 TZ. 

Pachatelé se pokoušejí dostat do kontaktu s obětí prostřednictvím návštěv v místě 

bydliště i v místě zaměstnání, telefonu, SMS zpráv, emailu a jiných dostupných 

komunikačních prostředků. Velice často se jedná o pokus získat opět kontrolu nad 

 
111 § 354 odst. 1 TZ 
112 § 354 odst. 2 TZ 
113 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 909-910. 
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poškozenou osobou a přimět ji k návratu do společného obydlí (srov. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 8 Tdo 897/2018). Je nutno podotknout, že 

je-li nátlak pachatele úspěšný po relativně krátkém časovém úseku a oběť se vrací do 

obydlí sdíleného s pachatelem, nedošlo ze strany oběti k opuštění společného obydlí 

s úmyslem setrvat mimo něj a veškeré další jednání pachatele, které naplňuje znaky 

týrání, je stále trestným činem týrání osoby žijící ve společné domácnosti podle § 199 

TZ. V takovém případě nelze jednání pachatele dále kvalifikovat jako TČ nebezpečného 

pronásledování podle § 354 TZ. 

3.1.5. Nebezpečné vyhrožování 

 Trestného činu nebezpečného vyhrožování se dopustí ten, kdo „jinému vyhrožuje 

usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to 

může vzbudit důvodnou obavu“, přičemž za takové jednání je možné uložit trest odnětí 

svobody až na jeden rok nebo zákaze činnosti.”114 

 V případě této skutkové podstaty se tedy jedná o výhrůžku smrtí, těžkou újmou 

na zdraví (pouze výhrůžka újmou na zdraví nestačí, musí se jednat o pohrůžku těžké 

újmy na zdraví) a jiné těžké újmy. Jiná těžká újma je újma obdobné těžké újmě na zdraví 

či usmrcení a není v zákoně definována. 115 Výhrůžka je cílem sama a sobě, k naplnění 

skutkové podstaty není třeba, aby jí pachatel sledoval vynucení dalšího chování oběti - 

v takovém případě by se již jednalo o jiný trestný čin. Stejně tak bude pachatel 

odpovědný za některý závažnější poruchový trestný čin pokud přistoupí k realizaci 

výhrůžky. 116 

 Stejně jako u TČ nebezpečného pronásledování je i u nebezpečného vyhrožování 

nutná určitá intenzita výhrůžky. Výhrůžka musí vzhledem ke konkrétním okolnostem 

případu a povaze pachatele vzbuzovat v oběti důvodnou obavu z jejího uskutečnění.117 

  

 
114 § 353 odst. 1 TZ 
115 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016. str. 865. 
116 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Str. 907. 
117 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Leges, 2016. str. 865-866. 
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3.2. Trestní právo procesní 

V současné české právní úpravě existuje tzv. trojpilířový systém, což je systém 

provázaných opatření, která mají zajistit co nejefektivnější ochranu před domácím 

násilím. Lze říci, že „co pilíř, to opatření”.118 Úprava se opírá o tři základní složky: právní 

ochranu soudem (kromě řízení ve věci samé i zvláštní předběžná opatření), zákonné 

omezení (především v podobě policejního vykázání) a sociální složku (intervenční 

centra).119 

Role soudů nastupuje v samotném řízení před soudem. Nejen trestní, ale i civilní 

soudy hrají roli v ochraně před domácím násilím, neboť je jim svěřeno vydávání 

předběžných opatření v této oblasti podle OSŘ. Co se policejních orgánů týče, jejich 

oprávnění jsou podrobněji upravena v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

O vykázání, tedy institutu tohoto zákona, který je pro domácí násilí nejvýznamnější, 

bude podrobněji řeč v pozdější části kapitoly. Intervenční centra poskytují zejména 

psychologickou a sociální pomoc obětem domácího násilí, zprostředkovávají i právní 

pomoc a koordinují další postup.120  

3.2.1. Poškozený a oběť v trestním řízení 

 Poškozeným je dle ust. § 43 odst. 1 TŘ „ten, komu bylo trestným činem ublíženo 

na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor 

se pachatel trestným činem obohatil”. V odstavci druhém pak TŘ stanoví, že 

poškozeným naopak není ten, kdo „se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak 

poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není 

v příčinné souvislosti s trestným činem”.121 Jedná se o čistě procesní pojem, přičemž 

poškozenému trestní řád přiznává poměrně široký katalog práv. Poškozený může 

například nahlížet do spisu, účastnit se hlavního líčení či veřejného zasedání ve věci, 

navrhovat důkazy a vyjádřit se k věci před skončením řízení. 122 

 
118 ČUHELOVÁ, Kateřina. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. str. 11 
119 VOŇKOVÁ, Jiřina, in VANDUCHOVÁ, Marie a Tomáš GŘIVNA, ed. Pocta Otovi Novotnému k 80. 

narozeninám. Praha: ASPI, 2008. str. 443. 
120 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

Praha: proFem, 2016. str. 191. 
121 § 43 odst. 2 TŘ 
122 HAMPEL, Petr. Domácí násilí. Soudce. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 15(3). Dostupné z ASPI. 
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Pojem poškozeného je v určitém ohledu širší, než pojem oběti trestného činu - 

může se jednat o právnickou i fyzickou osobu, včetně právního nástupce poškozené 

osoby. Na druhé straně je ale poškozeným pouze ta osoba, do jejíž sféry bylo reálně 

zasaženo - újma (majetková či nemajetková) byla způsobena, došlo k ublížení na zdraví 

či bezdůvodnému obohacení na úkor dané osoby. Oproti tomu oběť trestného činu je 

vždy osoba fyzická, „které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným 

činem obohatil”.123 U oběti tedy stačí samotné ohrožení těchto zájmů, nemusí dojít k 

jejich porušení. Obětí je také tzv. nepřímá oběť, tedy „příbuzný v pokolení přímém, 

sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, 

které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu”, byla-li 

trestným činem způsobena smrt oběti a utrpěla-li daná osoba v důsledku smrti oběti 

újmu.124 Pro účely zákona o obětech se navíc „trestným činem” rozumí i čin jinak 

trestný; tedy takový čin, jehož pachatel není trestně odpovědný například pro nedostatek 

příčetnosti.  

Specifickou kategorii tvoří zvláště zranitelné oběti, o nichž již ve spojitosti s 

obětmi domácího násilí byla řeč ve druhé kapitole. Přestože oficiální stanovisko 

Ministerstva spravedlnosti České republiky zní, že oběti domácího násilí se „vejdou” 

pod stávající definici zvláště zranitelné oběti, nejsou do tohoto výčtu explicitně 

zahrnuty.125 V praxi tedy existuje možnost, že oběti domácího násilí nebude poskytnuta 

náležitá ochrana příslušící zvláště zranitelné oběti. Přitom by výslovné označení obětí 

domácího násilí za zvláště zranitelné usnadnilo situaci těchto obětí a zlepšilo jejich 

pozici v trestním řízení, nehledě na potenciální limitaci sekundární viktimizace. Opatření 

přijatá na ochranu zvláště zranitelných obětí totiž mimo jiné cíli i na minimalizaci 

sekundární viktimizace, která je u obětí domácího násilí poměrně velkým rizikem. O 

konkrétních zvláštních právech, která zákon o obětech trestných činů přiznává zvláště 

zranitelným obětem, bude řeč v následující podkapitole.  

V určitém ohledu je tedy pojetí oběti trestného činu širší, než pojetí poškozeného 

(stačí ohrožení chráněných zájmů dotyčného, zahrnuje i nepřímé oběti, vztahuje se i na 

oběti činů jinak trestných), v jiném ohledu je tento pojem užší než poškozený, neboť 

 
123 § 2 odst. 2 ZOTČ 
124 § 2 odst. 3 zZOTČ 
125 JEŽKOVÁ, Veronika. Právem proti násilí na ženách: bílá místa české legislativy. Praha: proFem, 

2016. str. 87. 
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nezahrnuje právnické osoby. Z hlediska domácího násilí je však tento fakt nepodstatný, 

neboť oběťmi domácího násilí jsou pouze osoby fyzické. Širší vymezení oběti trestného 

činu souvisí i s účelem, se kterým byl zákon o obětech trestných činů koncipován, a který 

je odlišný od vymezení poškozeného pro účely trestního řízení. Oběť trestného činu je 

především recipientem zvláštní péče státu, poskytované prostřednictvím provázaných 

nástrojů se zaměřením na ochranu před sekundární viktimizací.126  

Prvním institutem, který propojuje postavení poškozeného a oběti, je prohlášení 

o dopadu spáchaného trestného činu na dosavadní život dotyčného. Toto prohlášení 

může učinit poškozený, který je zároveň obětí trestného činu, a to v jakémkoliv stadiu 

trestního řízení. Prohlášení lze učinit písemně i ústně a lze jej znovu přednést v hlavním 

líčení. Procesní povaha tohoto institutu je nicméně pochybná a spíše se bere v potaz jako 

terapeutický prostředek.127 

Druhým takovým institutem je bezplatná právní pomoc poskytovaná 

zmocněncem dle § 51a TŘ. Trestní řád v § 51a odst. 1 stanoví poškozeným podmínky 

pro nárok na poskytnutí právní pomoci zmocněncem bezplatně či za sníženou odměnu. 

V odstavci 2 téhož ustanovení však odpouští splnění těchto podmínek zvláště 

zranitelným obětem podle ZOTČ (a poškozeným mladším 18 let). Z dikce zákona, který 

v prvním odstavci stanoví poškozenému povinnost podat návrh na poskytnutí bezplatné 

právní pomoci a osvědčit skutečnosti stanovené tímto ustanovením, a ve druhém 

odstavci přiznává zvláště zranitelné oběti právo na bezplatnou právní pomoc „i bez 

splnění podmínek podle odstavce 1“128 plyne, že zvlášť zranitelná oběť podle ZOTČ 

nemusí podávat návrh na poskytnutí bezplatné právní pomoci a tudíž o jejím nároku 

může soud rozhodnout z úřední povinnosti. 

Existují dvě skupiny poškozených osob - ty, které mohou uplatňovat svůj nárok 

v adhezním řízení a ty, které subjektem adhezního řízení nejsou. Pro první jmenovanou 

skupinu je základním právem v trestním řízení právo uplatnit svůj nárok vůči 

obviněnému129, přičemž takový nárok může vznést pouze do zahájení dokazování v 

 
126 Sekundární viktimizace je druhotná újma pramenící zejména z nevhodného chování orgánů činných v 

trestním řízení, médií, širší veřejnosti i blízkého okolí oběti. Zvláště zraňující je osočování oběti z 

provokace útoků pachatele a z neschopnosti bránit sebe sama. 
127 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 230. 
128 § 51a odst. 2 TŘ. 
129 Obviněný je zde použit jako legislativní zkratka i pro podezřelého a obžalovaného, a to s ohledem na 

ust. § 12 odst. 7 TŘ. 
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hlavním líčení, popřípadě při prvním jednání o dohodě o vině a trestu. Z návrhu 

poškozeného přitom musí být zřejmé, v jaké výši svůj nárok uplatňuje a z jakého důvodu. 

V případě pravomocného odsouzení obviněného je tento také povinen nahradit 

poškozenému veškeré náklady potřebné k uplatnění jeho nároku.130 

Kromě nároku na náhradu škody je právem poškozeného především právo 

nahlížet do spisu, účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného ve věci, 

účastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, činit návrhy na doplnění dokazování, 

vyjádřit se k věci před skončením řízení a zvolit si zmocněnce. Na rozdíl od obhájce 

nemusí být zmocněncem poškozeného pouze advokát. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

práva a nikoliv povinnosti poškozeného, může se jejich výkonu vzdát.131 

3.2.1.1. Práva obětí trestných činů 

 Kromě práv zaručených poškozenému jakožto straně trestního řízení jsou obětem 

domácího násilí přiznána určitá práva i zákonem o obětech trestných činů. Tímto 

zákonem byla jednak zavedena zcela nová práva obětí, která v českém právním řádu do 

té doby neexistovala, a druhak rozšířena některá již existující práva.132  

 Je na místě začít některými základními zásadami, jež se promítají i do práv 

garantovaných obětem. Zaprvé se jedná o zásadu presumpce statusu oběti, tedy že na 

osobu, která se cítí být obětí trestného činu je nutno pohlížet jako na oběť, dokud nevyjde 

najevo opak.133 Status oběti nemůže být vázán výsledkem trestního řízení - poskytování 

pomoci oběti je často urgentní záležitostí a proto je nutné preventivně přiznat status oběti 

všem těm osobám, které to o sobě tvrdí, a to až do doby, kdy je prokázán opak.134 Stejná 

zásada platí i pro status zvláště zranitelné oběti. „Existují-li pochybnosti o tom, zda je 

oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť zranitelnou považovat.“135 Je-li tedy 

pravděpodobné, že dotyčná osoba je zvláště zranitelnou obětí, nicméně stále existují 

pochybnosti o tom, zda splňuje všechny podmínky, preventivně je jí přisouzena ochrana 

náležející zvláště zranitelné oběti. 

 
130 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 229. 
131 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 230. 
132 JELÍNEK, Jiří; PELC, Vladimír. Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení. 
Bulletin advokacie. 2015, č. 11.  str. 22. 
133 § 3 odst. 1 ZOTČ 
134 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 39. 
135 § 3 odst. 1 věta druhá ZOTČ 
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Další zásadou je zásada citlivého, individuálního a diferencovaného přístupu k 

oběti, jíž doplňuje zásada prevence před sekundární viktimizací. Citlivý přístup k oběti 

sám je prvním krokem k prevenci sekundární viktimizace, neboť je to necitlivý, nešetrný 

a bagatelizující přístup Policie a orgánů činných v trestním řízení, který je často zdrojem 

sekundární viktimizace. Zároveň musí všechny zmíněné orgány vzít v potaz 

individualitu oběti i konkrétní situace, za níž byl trestný čin spáchán. Každá oběť je 

individuální osobou, která reaguje na různé podněty jinak a je povinností výše 

zmíněných orgánů brát toto v potaz.136 Potřeba co nejmenšího počtu výslechů oběti a 

citlivého a empatického přístupu, případně používání videozáznamu výslechu, byla 

zdůrazňována již před účinností ZOTČ.137 Dalšími zásadami je pak zásada zákazu 

diskriminace a zásada spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení a subjekty 

poskytujícími pomoc obětem trestných činů. 

Jednotlivá práva, která ZOTČ obětem přiznává, jsou: 

1) Právo na odbornou pomoc 

Hlava II., Díl I. ZOTČ přiznává obětem právo na poměrně širokou škálu odborné 

pomoci. Jedná se jak o psychologické a sociální poradenství, tak o právní pomoc 

(v podobě zastupování před soudy a jinými orgány, sepisování listin atd.) a právní 

informace (především vysvětlení práv oběti).138 Odborná pomoc zahrnuje také 

restorativní programy. Zvláště zranitelné oběti pak mají nárok na tuto odbornou 

pomoc bezplatně a bezodkladně.139 

2) Právo na informace 

Oběť má v zákonem stanoveném rozsahu právo na informace týkající se věci, v 

níž se stala obětí trestného činu. Povinnými subjekty pro poskytnutí informace 

mohou být policejní orgány, státní zástupce, subjekt zapsaný v registru 

poskytovatelů pomoci (upraveno v § 9 ZOTČ), obecní policie, Vojenská policie, 

Vězeňská služba ČR, celní úřad, zdravotnické zařízení, věznice, poskytovatel 

zdravotních služeb, ústav pro výkon zabezpečovací detence a příslušný orgán 

činný v trestním řízení. Rozsah informací, které jsou povinné subjekty povinny 

 
136 Tamtéž, str. 40-41. 
137 ŠTREJTOVÁ, Kateřina. Domácí násilí - problematika dokazování a rozhodování v přípravném řízení. 

Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 2012(5). Dostupné z ASPI. 
138 Tamtéž, str. 48. 
139 § 5 odst. 1 ZOTČ 
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oběti poskytnou, je poměrně rozsáhlý, v zásadě mají všechny subjekty, s nimiž 

se oběť dostane do styku, informační povinnsot. Základem je vždy poučení o 

právech oběti.140 Oběti, která neovládá český jazyk pak jsou informace sdělovány 

v jazyce, o kterém prohlásí, že mu rozumí, a nebo v jazyce státu, jehož je 

občanem.141 

3) Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím 

Zde se jedná především o úkony či jiná opatření, která provádí policista z 

podmínek stanovených zákonem o Policii, a to v situaci, kdy je přítomno 

ohrožení oběti. Jde především o právo omezit osobní svobodu, vydání a odebrání 

zbraně, prohlídku osoby, zajištění, odstranění a zničení věci, vstup do obydlí či 

jiného prostoru, zastavení a prohlídku dopravního prostředku, apod. obdobná 

opatření za podmínek příslušného zákona mohou provést také celníci, Vězeňská 

služba, vojenští policisté a strážníci obecní policie.142 U případů domácího násilí 

často dochází k vykázání ze společného obydlí. O tomto prostředku bude 

podrobněji pojednáno v pozdější podkapitole. Také sem patří předběžná opatření, 

o kterých bude taktéž řeč později. 

4) Právo na ochranu soukromí 

Zákaz zveřejnění informací o oběti, které by umožnily zjištění její totožnosti, 

upravuje TŘ. Zákon o obětech tedy pouze odkazuje na příslušná ustanovení TŘ, 

tedy ust. § 8b odst. 2 TŘ. Zde zákon taxativně vyjmenovává trestné činy, jejichž 

oběti požívají této zvláštní ochrany, přičemž u osob mladších 18 let se utajení 

totožnosti vztahuje na všechny takové poškozené. Mezi vyjmenovanými 

trestnými činy je i TČ znásilnění dle § 185 TZ, TČ týrání svěřené osoby dle § 

198 TZ, TČ týrání osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 TZ, TČ 

nebezpečného pronásledování dle § 354 TZ. Zákaz zveřejnění informací o 

totožnosti oběti se tedy týká téměř všech trestných činů rozebraných v předchozí 

kapitole této práce. Výjimkou z těchto zákazů je zveřejnění informací 

v nezbytném rozsahu pro účely pátrání po osobách nebo v případě odvodněného 

veřejného zájmu. Oběť může také udělit souhlas se zveřejněním těchto údajů. 

 
140 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 55-56. 
141 § 12 ZOTČ 
142 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 104-106. 
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Ani při zveřejnění pravomocného rozsudku nesmí být zpřístupněny údaje 

umožňující identifikaci oběti.143 Následující paragraf ZOTČ však upravuje 

poskytování, resp. neposkytování osobních údajů oběti těm osobám, které mají 

právo nahlížet do spisu. 

5) Právo na ochranu před druhotnou újmou 

Primárním ustanovením chránícím před sekundární viktimizací oběti je zákaz 

kontaktu s obviněným (tedy s osobou, kterou oběť označila za pachatele). V 

případě, že o toto opatření požádá zvláště zranitelná oběť, jsou příslušné orgány 

povinny vyhovět.144 Dále se jedná o nutnost šetrného přístupu při podání 

vysvětlení a výslechu oběti, snahu provést výslech po obsahové stránce takovým 

způsobem, aby jej pokud možno nebylo nutné opakovat, a povinnost přizpůsobit 

formulaci otázek věku a psychickému stavu oběti. Oběť má zároveň právo podat 

kdykoliv námitky proti podané otázce, resp. jejímu zaměření.145 Oběť má také 

právo žádat výslech osobou stejného či opačného pohlaví. Přestože žádost může 

přednést jakákoliv oběť, povinnost vyhovět zákon stanoví pouze pro žádosti 

zvláště zranitelných obětí. Takové právo náleží oběti v přípravném řízení, neboť 

v řízení před soudem by se mohlo dostat do konfliktu se zásadou zákonného 

soudce.146 Dalším právem oběti je právo na doprovod důvěrníka.147 Již z názvu 

tohoto institutu vyplývá, že důvěrníkem je osoba, které oběť důvěřuje. Úlohou 

důvěrníka je především poskytovat psychickou podporu a pomoc oběti – 

zpravidla se bude jednat o osobu oběti blízkou. Důvěrník oběť nezastupuje, nijak 

nezasahuje do průběhu trestního řízení, ale může oběť doprovázet ke všem 

úkonům trestního řízení (bez ohledu na stadium) a k podání vysvětlení. 

Důvěrníkem zároveň může být jen fyzická osoba, a to plně svéprávná. 

U zvlášť zranitelných obětí se kromě výše uvedených zvláštních práv přidává 

také povinnost obzvláště citlivého výslechu a výslechu osobou k tomu speciálně 

vyškolenou (je-li to za dané situace možné). Zároveň je zdůrazněna nutnost co 

nejmenšího počtu výslechů oběti. každé opakování výslechu totiž může 

 
143 § 8b odst. 4 TŘ. 
144 § 17 ZOTČ 
145 § 18 ZOTČ 
146 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 138. 
147 § 21 ZOTČ 
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prohlubovat trauma vznikající u oběti a je tedy žádoucí, aby proběhl pokud 

možno pouze jeden výslech ve věci.148 

6) Právo na peněžitou pomoc 

 Za podmínek stanovených v § 23-24 ZOTČ má oběť trestného činu právo 

na peněžitou pomoc. Zpravidla se jedná o vymezení pomocí způsobeného 

následku, nikoliv trestného činu, který byla na oběti spáchán. Výjimkou jsou 

trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a TČ týrání svěřené osoby 

(pokud bylo obětí dítě) v případě, že oběti vznikla nemajetková újma - u těchto 

TČ existuje nárok na peněžitou pomoc nehledě na intenzitu následků. Poskytnutá 

peněžitá pomoc je jednorázové plnění sloužící k překlenutí nepříznivé situace 

způsobené trestným činem. 

3.2.2. Předběžná opatření 

 Zákonem o obětech trestných činů došlo v rámci novelizace TŘ i k zavedení pro 

trestní právo nového institutu předběžného opatření.149 Upraven je v ust. § 88b - §88o 

TŘ, přičemž se jedná o taxativní výčet povinností, vyjmenovaných v § 88c TŘ. Účel 

předběžných opatření je obdobný jako u předběžných opatření podle OSŘ; prozatímní 

úprava poměrů nebo vztahů obviněného s obětí či jiným poškozeným a zabránění v 

pokračování trestné činnosti ze strany obviněného, popřípadě odstranění příčin trestné 

činnosti. Uložení předběžného opatření má v jistém směru příznivý vliv i na obviněného, 

neboť mu brání v nežádoucím jednání, kterým by si mohl přivodit těžší procesní 

následky (např. vzetí do vazby).150 Obdobně jako v řízení civilním se jedná o institut 

umožňující rychlejší reakci a zabezpečující situaci do doby, než bude ve věci 

pravomocně rozhodnuto nebo alespoň než budou splněny podmínky pro použití jiných 

nástrojů trestního řízení.  

 Předběžné opatření lze uložit buď zcela samostatně a nezávisle, nebo jako 

náhradu vazby. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona předpokládala využívání 

tohoto institutu jako méně invazivní alternativy vazby, která ale zajišťuje ochranu obětí 

efektivněji než dosavadní instituty nahrazující vazbu.151 V porovnání s vazbou není u 

 
148 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 140-144. 
149 JELÍNEK, Jiří. Předběžná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie [online]. 2013 [cit. 2019-06-

06]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/predbezna-opatreni-v-trestnim-rizeni. 
150 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 320. 
151 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů. [online]. 
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předběžných opatření limitace horní hranicí trestní sazby, což umožňuje širší aplikaci 

tohoto prostředku.152 Stejně jako vazbu lze i předběžné opatření uložit pouze 

obviněnému - z dikce zákona vyplývá, že ve věci tedy muselo být zahájeno trestní stíhání 

a tudíž nelze předběžné opatření uložit ve zkráceném řízení.153  

 První podmínkou pro uložení předběžného opatření jsou důvody obdobné 

důvodům pro uložení předstižné vazby (z jednání obviněného vyplývá důvodná obava, 

že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o nějž se pokusil, 

nebo vykoná trestný čin, který připravoval či jím hrozil).154 Dále smí být uloženo pokud 

dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní 

stíhání, byl spáchán a má všechny znaky trestného činu, že jsou zřejmé důvody k 

podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, nelze v době rozhodování účelu 

předběžného opatření dosáhnout jiným opatřením s ohledem na osobu obviněného a na 

povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, a uložení předběžného opatření 

si vyžaduje ochrana oprávněných zájmů poškozeného, který je fyzickou osobou, 

zejména jeho života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti, nebo zájmů osob mu 

blízkých, nebo ochrana zájmů společnosti.155 Podmínky uložení předběžného opatření 

se stejně jako u vazby posoudí materiálně.156 

 Pro účely ochrany před domácím násilím mají význam především první dvě 

předběžná opatření vyjmenovaná v zákoně - zákaz styku s určitými osobami 

(poškozeným, osobami jemu blízkými a jinými osobami, zejména svědky) a zákaz 

vstupu do společného obydlí obývaného společně s poškozeným a jeho bezprostředního 

okolí a zdržovat se v takovém obydlí.157  

1) Zákaz styku s určitými osobami (§ 88d TŘ) 

Spočívá v nepřípustnosti jakéhokoliv kontaktu mezi obviněným a poškozeným, 

resp. osobami vyjmenovanými v § 88d odst. 1 TŘ. Jedná se o jakékoliv způsoby 

komunikace a vyhledávání, včetně elektronických a podobných prostředků. 

 
152 JELÍNEK, Jiří. Předběžná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie [online].  
153 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 322. 
154 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 335. 
155 § 88b odst. 2 TŘ 
156 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 325. 
157 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 177. 
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Setkání poškozeného obviněným může být z důležitých důvod povoleno a 

realizováno za dozoru orgánu činného v trestním řízení, popřípadě probačního 

úředníka.158 

2) Zákaz vstupu do obydlí (§ 88e TŘ) 

Spočívá v nepřípustnosti vstupu obviněného do obydlí, které obývá společně s 

poškozeným a do jeho bezprostředního okolí. V rámci rozhodnutí o uložení 

tohoto předběžného opatření je nutné přesně označit obydlí a vymezit jeho okolí. 

Po oznámení rozhodnutí je obviněný povinen neprodleně obydlí a vymezené 

okolí opustit, přičemž je před opuštěním oprávněn vzít si osobní doklady a 

osobní cennosti, stejně jako věci osobní potřeby. V průběhu trvání zákazu 

vstupu mu může být umožněn vstup za účelem vzít si věci nezbytné pro 

podnikání nebo výkon povolání.159 

 Další předběžná opatření, která již nemají tak zásadní význam pro řízení ve 

věcech domácího násilí, jsou zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, 

kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami, zákaz zdržovat se na 

konkrétně vymezeném místě, zákaz vycestování do zahraničí, zákaz držet a přechovávat 

věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti, zákaz užívat, držet nebo 

přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, zákaz hazardních her, hraní 

na hracích přístrojích a sázek, nebo zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž 

povaha umožňuje opakování nebo pokračování v trestné činnosti.160 

 O uložení předběžného opatření zákazu styku s určitými osobami rozhoduje 

předseda senátu, v přípravném řízení pak státní zástupce.161 O uložení předběžného 

opatření zákazu vstupu do obydlí rozhoduje taktéž předseda senátu, ale v přípravném 

řízení rozhoduje soudce na návrh státního zástupce.162 Orgány činné v trestním řízení 

rozhodují o předběžných opatřeních z moci úřední, nicméně oběť či poškozený mohou 

k vydání předběžného opatření dát podnět.163 Co se trvání předběžného opatření týče, 

 
158 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 336-337. 
159 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 337. 
160 § 88c písm. c) - i) TŘ. 
161 § 88m odst. 2 TŘ. 
162 § 88m odst. 3 TŘ. 
163 VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 

3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. str. 177. 
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není stanoven zákonný limit. Předběžné opatření trvá, dokud to vyžaduje jeho účel - 

nejdéle však do právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí, jímž se řízení končí. 

 Důsledkem neplnění předběžného opatření může být uložení pořádkové pokuty, 

uložení jiného druhu předběžného opatření, nebo vzetí do vazby (za splnění dalších 

podmínek stanovených trestním řádem).164 

3.2.3. Souhlas s trestním stíháním 

 Souhlas poškozeného s trestním stíháním, zakotvený v § 163 TŘ, je z hlediska 

domácího násilí velice zvláštním nástrojem. Toto ustanovení, někdy také nazývané 

„vydírací paragraf”, podmiňuje zahájení trestního stíhání určitých trestných činů 

souhlasem poškozeného. Těmito trestnými činy jsou dle ust. § 163 odst. 1 TŘ:  ublížení 

na zdraví (§ 146 trestního zákoníku), těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 

trestního zákoníku), ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku), 

neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního zákoníku), neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku (§ 151 trestního zákoníku), ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 

trestního zákoníku), omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, 2 trestního zákoníku, 

vydírání podle § 175 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody (§ 178 

trestního zákoníku), poškození cizích práv (§ 181 trestního zákoníku), porušení tajemství 

listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), 

sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1, 2 trestního zákoníku, krádeže (§ 205 trestního 

zákoníku), zpronevěry (§ 206 trestního zákoníku), neoprávněného užívání cizí věci (§ 

207 trestního zákoníku), neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému 

prostoru (§ 208 trestního zákoníku), podvodu (§ 209 trestního zákoníku), legalizace 

výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, legalizace výnosů z trestné činnosti z 

nedbalosti podle § 217 odst. 2, lichvy (§ 218 trestního zákoníku), zatajení věci (§ 219 

trestního zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 trestního 

zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221 trestního 

zákoníku), poškození věřitele (§ 222 trestního zákoníku), poškození cizí věci (§ 228 

trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku) 

a nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), a trestný čin opilství (§ 360 

trestního zákoníku), pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty některého z těchto 

trestných činů. U těchto taxativně vyjmenovaných trestných činů je poškozený, jehož 

 
164 § 88o TŘ 



48 

 

vztah k obviněnému by odůvodňoval odepření výpověď podle § 100 odst. 2 TŘ, povinen 

vyjádřit se k zahájení trestního stíhání (nebo jeho pokračování, bylo-li již trestní stíhání 

zahájeno) a buď souhlas udělit, nebo jej odepřít. Udělený souhlas lze vzít zpět, a to až 

do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Jakmile však byl souhlas 

jednou odepřen či vzat zpět, nelze jej znovu udělit.165 Totéž platí v případě znásilnění dle 

§ 185 odst. 1, 2 proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu 

k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem.166  

 Účelem zavedení tohoto institutu je možnost řešení konfliktu veřejného zájmu na 

stíhání a potažmo potrestání pachatele a zájmu poškozeného na zachování vztahů 

k pachateli, k němuž jej pojí emocionální pouto a jehož potrestáním by mohl poškozený 

být také nepřímo postižen. U vyjmenovaných trestných činů tak dal zákonodárce 

přednost uvážení poškozeného.167 Z účelu tohoto institutu tedy logicky vyplývá, že 

právo vyslovit nesouhlas s trestním stíháním je osobním právem poškozeného, které 

nepřechází na právní nástupce (srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2016, sp. 

zn. 7 Tdo 682/2016 a Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 3 Tdo 

337/2018), kteří nemusí sdílet s pachatelem obdobnou citovou vazbu. 

 Vzhledem k povaze vztahu, chráněného výše zmíněným paragrafem, nelze 

vyloučit emocionální manipulaci a nátlak ze strany obviněného. Proto byl do TŘ vložen 

i § 163a, který stanovuje výjimky z nutnosti souhlasu s trestním stíháním. Souhlasu podle 

§ 163 odst. 1 TŘ není třeba, byla-li takovým TČ způsobena smrt, pokud poškozený není 

schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byla jeho svéprávnost 

omezena, pokud je poškozeným osoba mladší 15 let, a pokud je z okolností zřejmé, že 

souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí 

nebo podřízeností. Poslední důvod je však velice obtížné prokázat, a proto je pro 

pachatele stále poměrně jednoduché donutit poškozenou osobu, aby k trestnímu stíhání 

souhlas nedávala.168 

 Výše zmíněný § 163a obsahuje ještě jedno problematické ustanovení, a to ve 

druhém odstavci. Ten stanoví, že nevyjádří-li se poškozená osoba ihned, bude jí orgánem 

 
165 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 222. 
166 § 163 odst. TŘ. 
167 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 
168 BURIÁNEK, Jiří a Simona PIKÁLKOVÁ. Intimate violence: a Czech contribution on International 

Violence Against Women Survey. Prague: Karolinum, 2013. str. 28. 
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činným v trestním řízení na vyjádření poskytnuta lhůta maximálně 30 dní, přičemž po 

uplynutí této lhůty již nelze souhlas udělit.169 Pokud by se tedy po uplynutí této 

třicetidenní lhůty poškozená osoba rozhodla, že souhlas k trestnímu stíhání přeci jen 

dává, není to možné. Musela by prokázat, že souhlas dříve neudělila z důvodů popsaných 

v § 163a odst. 1 TŘ, které – jak již bylo zmíněno – lze jen velmi těžko prokázat.170 

 Je samozřejmě možné, aby trestní stíhání bylo zahájeno jak pro trestný čin 

vyžadující souhlas poškozeného, tak pro trestný čin tento souhlas nevyžadující. 

V případě, že názor poškozené osoby není zjišťován během přípravného řízení, ale je 

získán např. až při hlavním líčení, nelze hovořit o neodstranitelné vadě. Zejména je-li 

trestní stíhání vedeno i pro trestný čin nevyžadující souhlas spáchaný v jednočinném 

souběhu, neznamená odepření souhlasu s trestním stíháním pro ten trestný čin, který 

podléhá udělení souhlasu poškozeného, zastavení či nezahájení trestního stíhání.171 

Typickým případem takové situace je jednočinný souběh TČ znásilnění a TČ týrání 

osoby žijící ve společném obydlí. Zatímco u znásilnění je vyžadován souhlas 

poškozeného s trestním stíháním, u týrání osoby žijící ve společném obydlí tento 

vyžadován není. Stejně tak zpětvzetí již jednou daného souhlasu k trestnímu stíhání 

nebrání orgánům činným v trestním řízení, aby přezkoumal jednání pachatele a posoudil, 

zda nenaplňuje znaky skutkové podstaty jiného trestného činu, který souhlas 

poškozeného k trestnímu stíhání nevyžaduje. Shledá-li orgán činný v trestním řízení, že 

je možno změnit právní kvalifikaci, může pokračovat v trestním stíhání (srov. Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 3 Tdo 1253/2015). V rozsudku Krajského 

soudu v Hradci Králové ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 13 To 90/2008, dokonce soud 

vyslovil, že orgán činný v trestním řízení je povinen přezkoumat, zda nedošlo k naplnění 

skutkové podstaty trestného činu nevyžadujícího souhlas poškozeného. 

 Základní skutková podstata, jíž domácí násilí naplňuje, tedy TČ týrání osoby 

žijící ve společném obydlí podle § 199 TZ, není trestným činem vyžadujícím souhlas 

poškozeného s trestním stíháním. Vzhledem k povaze domácího násilí, kdy často 

dochází k emocionální manipulaci a výhrůžkám vůči oběti, nehledě na latenci tohoto 

jevu, by bylo zavedení souhlasu s trestním stíháním kontraproduktivní. V takových 

případech jsou navíc pouta mezi pachatelem a poškozeným navíc porušena natolik, že 

 
169 § 163a odst. 2 TŘ 
170 JELÍNEK, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. Acta iuridica olomucensis. Vol.1, 2005, 

No. 2., str. 55-56. 
171 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 3 Tdo 1422/2018. 
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není zájem na jejich další ochraně (což je účel ustanovení § 163 TZ). Stejně tak 

nevyžaduje souhlas s trestním stíháním TČ týrání svěřené osoby podle § 198 TZ, a to 

z obdobného důvodu. U TČ podle § 198 je navíc poškozeným poměrně často nezletilé 

dítě, přičemž u dětí mladších 15 let není v souladu s ust. § 163a odst. 1 písm. c) souhlasu 

zapotřebí a u poškozeného mladšího 18 let, který už ale dovršil 15 let věku, toto právo 

vykonává jeho zákonný zástupce. V případě, že zákonný zástupce je pachatelem, je 

nezletilému poškozenému ustanoven opatrovník.172  

 Některé z dalších trestných činů, k jejichž páchání při domácím násilí také 

dochází, souhlas s trestním stíháním vyžadují. Především se jedná o znásilnění (je-li 

poškozený manželem, partnerem či druhem pachatele), ale také o ublížení na zdraví (§ 

146 TZ), těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 TZ), ublížení na zdraví 

z nedbalosti (§ 148 TZ), vydírání (§ 175 TZ), nebezpečné vyhrožování (§ 353 TZ) 

a nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ). Je tedy důležité, aby jednání pachatele bylo 

správně kvalifikováno, neboť některé trestné činy páchané v situaci domácího násilí 

souhlas poškozeného s trestním stíháním nevyžadují a tedy manipulace pachatele 

s poškozeným nemá vliv na zahájení, resp. pokračování trestního stíhání.  

 V souvislosti s ochranou poškozeného a jeho vlastní vůli rozhodoval také Soudní 

dvůr EU, resp. jeho čtvrtý senát. V roce 2011 došel ve věci předložené Provinčním 

soudem v Tarragoně k rozhodnutí o předběžné otázce k tomu závěru, že „o ochraně před 

domácím násilím může soud rozhodnout i v rozporu s přáním oběti, neboť trestní justice 

nemá za cíl chránit pouze zájmy oběti, jak je chápe samotná oběť, ale i obecnější 

společenské zájmy“.173 Tím Soudní dvůr EU pouze potvrzuje, že směr, nastavený 

nezahrnutím trestných činů podle § 199 a § 198 TZ do režimu souhlasu k trestnímu 

stíhání pachatele, je směrem žádoucím. Z oběti by mělo být sňato břímě rozhodování 

o zahájení či pokračování v trestním stíhání pachatele. Do budoucna by bylo žádoucí 

založit ochranu poškozeného bez ohledu na jeho vůli spíše na rozlišovacím znaku 

domácího násilí, nikoliv na základě trestného činu, pro nějž je dotyčný stíhán. Takové 

rozlišování je v praxi bohužel velice složité a obtížně proveditelné.  

 
172 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 
173 Rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 15. 9. 2011, sp. zn. C-483/09, C-1/10. 
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3.2.4. Úloha Policie České republiky  

 Podle ust. § 12 odst.2 TŘ jsou útvary Policie České republiky policejními orgány, 

a tedy ve spojení s ust. § 12 odst. 1 TŘ také orgány činnými v trestním řízení. Úlohu 

policejního orgánu plní v trestním řízení nejčastěji.174 

 Zároveň lze útvary Policie ČR označit za vyšetřovací orgány podle § 161 TŘ, 

kdy je jim ust. § 161 odst.2 svěřeno vyšetřování ve všech věcech, které zákon nesvěří 

jinému vyšetřovacímu orgánu. Jak již název napovídá, kompetence vyšetřovacího 

orgánu se týkají fáze vyšetřování. Ta zpravidla navazuje na fázi prověřování (není to 

však podmínkou) a počíná se zahájením trestního stíhání.175 Vyšetřování trvá do podání 

obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu, či 

zastavení trestního stíhání, schválení narovnání a nebo odstoupení od trestního stíhání 

ve věcech mladistvých.176 

 V celém přípravném řízení je primárním úkolem Policie prověřit a objasnit 

skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Policie postupuje v této fázi 

řízení z úřední povinnosti, v souladu se zásadou oficiality. Před zahájením trestního 

stíhání provádí Policie šetření a opatření k odhalení výše uvedených skutečností 

a směřuje ke zjištění jeho pachatele. Ve fázi vyšetřování Policie zpravidla vyhledává 

důkazy k objasnění všech skutečností důležitých pro posouzení spáchaného skutku 

a vyhledané důkazy zajišťuje.177 

 V případech domácího násilí je Policie ČR, respektive příslušník Policie, 

zpravidla první osobou, která se dostává do kontaktu s obětí a pachatelem, poskytuje 

prvotní ochranu oběti a zajišťuje krizovou intervenci. Vzhledem k tomu, že Policie se 

o případech domácího násilí často dozvídá v akutních případech, zajišťuje kromě 

okamžité intervence a ochrany oběti například i lékařskou pomoc, poučení oběti o jejích 

právech, či převoz oběti do bezpečí. Z těchto a dalších důvodů se jedná o vysoce 

psychicky náročné situace, kdy příslušníci Policie jsou nuceni činit rozhodnutí ohledně 

 
174 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 190. 
175 STŘÍŽ, Igor, in DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. str. 1238. 
176 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 192. 
177 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019. str. 194-195. 
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vyšetřovací taktiky ve velmi krátkém časovém úseku a zpravidla pod psychickým 

tlakem.178  

 Mezi úkony Policie může v závislosti na konkrétní situaci patřit i použití 

donucovacích prostředků, zajištění osoby a zadržení osoby podle § 76 odst. 1 TŘ. Zákon 

o PČR dává v § 40 Policii jedno z oprávnění, které je zásadní pro výkon ochrany proti 

domácímu násilí, a to oprávnění vstoupit do obydlí bez souhlasu uživatele. Vzhledem 

k nejčastějšímu místu páchání domácího násilí je umožnění vstupu do obydlí a zajištění 

ochrany oběti i přes odpor pachatele naprosto nutné. Podmínkou pro vstup do obydlí, na 

pozemek či do jiného prostoru je dle ust. § 40 odst.  1 zákona o PČR neodkladnost věci 

a nezbytnost vstupu pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného 

ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Kromě těchto podmínek je policista oprávněn 

do prostor vstoupit bez souhlasu uživatele i v případě důvodného podezření, že se na 

výše uvedeném místě nachází zemřelý, v případě pronásledování osoby a má-li důvodné 

podezření, že se na pozemku či v jiném prostoru nachází týrané zvíře. Pro domácí násilí 

je zejména důležitý první z důvodů, tedy ochrana života nebo zdraví osob, popřípadě 

odvrácení závažného ohrožení bezpečnosti.  

3.2.4.1. Vykázání 

 Institut vykázání ze společného obydlí je upraven zákonem o PČR, konkrétně v 

§ 44 tohoto zákona. Přestože se jedná o nástroj velice často využívaný policejním 

orgánem (Policií ČR) při řešení domácího násilí, nejedná se o institut trestněprávní. 

Zaveden byl v rámci přijetí ZODN ještě do starého zákona o Policii179, přičemž při 

přejetí do nového zákona o PČR byla koncepce vykázání změněna. Podle nové úpravy 

se nejedná o správní rozhodnutí, nýbrž o faktický úkon, který je policista povinen 

zaznamenat a písemné potvrzení předat jak vykázané osobě, tak osobě ohrožené. 

V záznamu musí přesně vymezit obydlí, z nějž je násilná osoba vykázána a okolí, v němž 

se nesmí zdržovat. Proti vykázání může vykázaná osoba podat na místě námitky, které 

policista rovněž zaznamená do potvrzení o vykázání. Poté je bez zbytečného odkladu 

předá příslušnému krajskému ředitelství - tomu ostatně může vykázaný námitky podat 

písemně do tří dnů od převzetí potvrzení o vykázání.180  

 
178 MÜLLER, Jan. Fenomén domácí násilí. Právo a rodina. Praha: Sagit, 2017, 19(5). Dostupné z ASPI. 
179 Zákon č. 283/1991 Sb., platný do 31.12.2008. Vykázání bylo tehdy upraveno v § 21a-21d. 
180 NAVRÁTILOVÁ, Jana in VANDUCHOVÁ, Marie a Jaromír HOŘÁK. Na křižovatkách práva: pocta 

Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Praha: C.H. Beck, 2011. str. 430-431. 
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 Podmínky, za nichž lze přistoupit k vykázání násilné osoby jsou upraveny v § 44 

odst. 1 zákona o PČR. Policista musel zjistit skutečnosti, za kterých lze důvodně 

předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo 

svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, a to zejména s ohledem 

na předchozí útoky. Účel vykázání je tedy preventivní, jeho cílem je zabránit takovému 

útoku a pokusit se vyřešit existující konflikt. Podmínky přitom nejsou vymezeny pouze 

pro případy domácího násilí, ale jakékoliv situace, která naplní podmínky pro užití 

vykázání, nehledě na právní kvalifikaci spáchaného skutku.181  

 Policista je povinen zaslat do 24 hodin od vstupu do předmětného obydlí kopii 

úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru182 a příslušnému 

soudu183. Pokud ve společném obydlí žije i nezletilá osoba, zašle kopii záznamu 

i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ohroženou osobu také policista 

poučí o jejích právech, zejména o možnosti podání návrhu na vydání předběžného 

opatření podle OSŘ a o dostupných možnost psychologické, sociální, právní a jiné 

pomoci.184 

 Vykázání trvá 10 dní, tedy desetkrát 24 hodin, počítaných podle obecných 

právních předpisů od počátku následujícího dne. Tato doba nemůže být zkrácena ani na 

žádost ohrožené osoby - leda by byl podán návrh na vydání předběžného opatření podle 

ZŘS.185 Těchto 10 je bráno jako jakýsi „oddechový čas”, během nějž má osoba ohrožená 

možnost promyslet další kroky, nasbírat relevantní informace, a hledat asistenci. Kromě 

akutní ochrany ohrožené osoby je smyslem vykázání i posílení její pozice a umožnění 

převzetí iniciativy.186 

 Mezi lety 2009 a 2010 byl zaznamenán skokový nárůst využívání institutu 

vykázání, přičemž v pozdějších letech již nikdy neklesl celkový počet vykázání na území 

 
181 VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 

177-178. 
182 Intervenční centrum určeno dle § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
183 Soud, který je v dané věci příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření dle OSŘ. 
184 NAVRÁTILOVÁ, Jana in VANDUCHOVÁ, Marie a Jaromír HOŘÁK. Na křižovatkách práva: pocta 

Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Praha: C.H. Beck, 2011. str. 431-432. 
185 VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. str. 

180. 
186 VOŇKOVÁ, Jiřina, in VANDUCHOVÁ, Marie a Tomáš GŘIVNA, ed. Pocta Otovi Novotnému k 80. 

narozeninám. Praha: ASPI, 2008. str. 445. 
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České republiky za rok pod 1000 případů. V roce 2018 došlo k 1283 případům vykázání 

a za rok 2019 bylo k 31.7.2019 zaznamenáno 724 vykázání.187 

 Přestože vykázání je důležitým prvním krokem v řešení případů domácího násilí, 

je nesmírně důležité, aby na něj bylo řádně navázáno a aby další postup odpovídal 

závažnosti dané situace. V ideálním případě by ihned po vykázání násilníka z obydlí 

mělo oběti být umožněno vyhledat pomoc intervenčních center.  

 
187 Přehled o vykázání v ČR za červenec 2019. Domacinasili.cz [online]. Zpracoval Bílý kruh bezpečí. 
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4. Problémy trestněprávního postihu 
 Při postihování domácího násilí naráží zapojené orgány na mnohá úskalí. Některé 

z problémů, kterým OČTŘ čelí, byly již popsány a rozebrány v předchozích kapitolách 

práce. Těmito problémy jsou: 

• nedostatečná míra kontroly podmíněně odsouzeného pachatele, 

• problematika souhlasu poškozeného s trestním stíháním, 

• dostatečně přesná kvalifikace jednání pachatele, 

• absence explicitního zahrnutí obětí domácího násilí mezi zvláště zranitelné oběti. 

V této kapitole budou blíže rozebrány ty problémy trestněprávního postihu domácího 

násilí , které nebyly zmíněny v předchozích částech, nicméně představují nemalé 

komplikace a jejich odstranění by přispělo k vyšší efektivitě trestněprávního postihu 

domácího násilí.  

4.1. Dokazování 

 Vzhledem k charakteru domácího násilí je důkazní situace velice složitá. K násilí 

dochází „za zavřenými dveřmi“, tedy bez přítomnosti jakýchkoliv svědků. Někteří 

pachatelé si dokonce dávají pozor, aby nezanechávali v případě fyzického násilí stopy 

na viditelných částech těla oběti, tj. vyhýbají se např. obličeji. Výjimečná není ani 

situace, ve které oběť skrývá jakékoliv viditelné stopy po násilí. Se špatnou důkazní 

situací také souvisí vysoká latence domácího násilí, neboť nejsou-li na oběti viditelné 

známky fyzického násilí nebo neexistují-li svědci přítomní jednotlivým útokům, 

zmenšuje se pravděpodobnost nahlášení a eventuálního řešení domácího násilí. Jak již 

bylo uvedeno v prvních dvou kapitolách, oběť se ve velké části případů bojí oznámit 

domácí násilí a vyhledat pomoc. Mezi důvody patří především obava z reakce okolí 

a z retribuce ze strany pachatele, ale i víra ve změnu chování pachatele a v obnovení 

poklidného soužití.  

  Nejjednodušší situace z hlediska dokazování je v případě, kdy došlo k zásahu 

policie a potažmo i k vykázání pachatele ze společného obydlí. V takovém případě je 

klíčová přítomnost příslušníku policie coby úředních osoby na místě. Zejména byla-li 

oběti způsobena tělesná zranění, je prokazování jejich původu jednodušší. V takových 
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situacích také zpravidla existuje osoba, která policii přivolala na základě nepokoje 

v obydlí. 

Dále jsou případy, kdy došlo k fyzickému násilí a zranění byla zdokumentována 

a zaznamenána zdravotnickým zařízením. V takovém případě existují lékařské zprávy, 

které popisují zranění, ačkoliv se ošetřující lékaři nemohou vyjádřit k jejich původu. 

Přesto je prokazatelná existence zranění faktem, který může usnadnit celý trestní proces, 

neboť o existenci následků násilí není pochyb.  

V případě psychického násilí nebo násilí fyzického pro jehož následky oběť 

nevyhledala lékařské ošetření je situace složitější. OČTŘ musí v takovém případě 

spoléhat na znalecké posudky a na svědecké výpovědi osob, které poškozeného či 

pachatele znaly a vnímaly změnu jejich chování či vztahu mezi nimi.188 Právě znalecké 

posudky, respektive jejich kardinální role v rámci dokazování, mohou být kamenem 

úrazu. 

4.1.1. Hypertrofie role znalce 

 Vzhledem k důkazní komplikovanosti kauz domácího násilí, která byla popsána 

v předchozí sekci, je znaleckým posudkům často připisován značný význam. Zejména 

v situacích, kdy neexistují lékařské zprávy ani jiné přímé důkazy zneužívání (např. 

videozáznam), jde tzv. o situaci „tvrzení proti tvrzení“. Na řadu tak přichází 

psychologické, popř. psychologicko-psychiatrické posudky, které tím pádem mohou mít 

rozhodující vliv na výsledek trestního řízení.189 V důsledku toho dochází v některých 

případech k hypertrofii role znalce, tedy k přílišnému spoléhání na znalecký posudek. 

 Znalecký posudek je důkazní prostředek jako každý jiný, nemá žádné 

privilegované postavení, a je podroben stejnému zkoumání a hodnocení jako každý jiný 

důkazní prostředek. Měl by být podroben jak zkoumání z hlediska právní korektnosti, 

tak z hlediska věcné správnosti (srov. Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 

III. ÚS 299/06). Proces hodnocení je samozřejmě specifický, neboť se jedná o odborné 

vyjádření vztahující se k oboru, v němž sám soudce není vzdělán, a proto je jeho úloha 

velice složitá. V určitých oborech, ze kterých jsou znalecké posudky vypracovávány 

 
188 Anglicky se takové osoby nazývají „character witness“, tedy „svědkové charakteru/povahy“. 
189 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Úskalí při interpretaci psychologických závěrů o věrohodnosti. Kriminalistika: 

časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Odbor vydavatelství a tisku MV ČR, 2018. str. 83.  
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v rámci trestního řízení často, by však dle Musila190 měl soudce mít alespoň elementární 

znalosti. Takovými obory jsou např. soudní lékařství, kriminologie, kriminalistika, či 

forenzní psychologie. Samozřejmě, že po soudci není možné požadovat, aby se stal 

expertem ve všech těchto oborech, nicméně souhlasím s názorem prof. Musila na 

potřebu základní orientace soudců ve výše uvedených disciplínách. Orientace soudce 

v konkrétní problematice by pomohla vyvážit některé další nešvary, k nimž dochází 

v rámci znaleckého dokazování.  

 K nadužívání znaleckých posudků se v roce 2007 v jednom ze svých tiskových 

prohlášení vyjádřil tehdejší ombudsman Otakar Motejl následovně: „Soudní znalci ničí 

lidské životy! Případy, kdy soudní znalci pochybili, mívají často za následek zpackaný 

lidský život, jejich odpovědnost je ale téměř nulová… Nekonečné průtahy při 

vypracování posudků, jejich velmi sporná kvalita, ale také jejich nadužívání, téměř 

žádné postihy za nepravdivé, špatné nebo pozdně dodané posudky, to všechno je třeba 

akutně řešit. …Trend je takový, že soudci bez znaleckého posudku téměř nerozhodnou. 

A výsledkem je až taková absurdita, že v podstatě nesoudí soudce, ale znalec.“191 

Bohužel i dnes je trend takový, že soudce zřídkakdy rozhodne bez znaleckého posudku, 

na který mnohdy spoléhá nekriticky. Objevují se názory, podle kterých se z České 

republiky stala „země znalců“. 192 Nesprávnost posudků může pramenit i z jiného 

důvodu, než je ledabylý přístup znalce či neseznámení se s posuzovaným subjektem. 

Stručně řečeno, ani věda a technika nejsou neomylné a např. v oblasti analýza DNA 

může docházet k vyvození mylných závěrů.  

Vzhledem k již zmíněné důležitosti znaleckých posudků pro kauzy domácího 

násilí je jejich náležitá úroveň a správné používání palčivým problémem. V současné 

době dochází k nejednotnému přístupu různých znalců nejen k téže problematice, není 

zavedena žádná standardizovaná úroveň posudků a hodnocení posudků soudem je 

nekonzistentní.193 Problematická je také nekontrolovatelnost a neodpovědnost znalců. 

 
190 MUSIL, Jan in Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám: čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na 

Nejvyšším soudě ČR. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice právo. ISBN 9788074007095. str. 160. 
191 Převzato z: MUSIL, Jan. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika: časopis pro kriminalistickou 

teorii a praxi. Praha: Odbor vydavatelství a tisku MV ČR, 2010. str.  
192 KOLMAN, Petr. JUSTICE: Údolí (nadužívání) znalců. Neviditelný pes [online]. 2017, 7.1.2017 [cit. 

2019-11-20]. Dostupné z: https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/justice-udoli-naduzivani-

znalcu.A170105_213402_p_spolecnost_wag 
193 Zastaralá právní úprava činnosti soudních znalců je nevyhovující a může sekundárně viktimizovat oběti 

domácího a sexuálního násilí [online]. Praha: proFem, 2018 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: 

https://www.profem.cz/shared/clanky/104/soudni%20znalci.pdf 
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Znalec může strávit studiem spisu několik málo hodin, vycházet z velice obecných 

pouček a ve svém posudku otrocky opisovat ze spisu, přesto pak posudek předkládá jako 

výsledek mnoha hodin znalecké práce. Na takto „odfláknutém“ dokumentu přitom může 

záležet nejeden lidský osud.  

Přes poměrně konstantní judikaturu Ústavního soudu, který v několika 

judikátech poukazoval na nutnost kritického hodnocení znaleckých posudků,194 zastával 

v letech 2009 a 2010 Nejvyšší soud ten názor, že soudu nepřísluší hodnotit obsahovou 

správnost posudku (srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 1810/2009, Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 33 Cdo 4316/2009, nebo Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 15. 6. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1568/2010). Není tak stoprocentně vyjasněna otázka 

povinnosti soudu hodnotit znalecký posudek z hlediska obsahové správnosti. Trestní řád 

přitom v § 109 hovoří o „pochybnostech o správnosti posudku“, což naznačuje, že počítá 

s hodnocením posudku ze strany soudu a zavádí určité mechanismy pro případ, že 

o správnosti znaleckého posudku soud pochybuje. 

V současné době Poslaneckou sněmovnou opět prošel návrh nového zákona 

o znalcích.  Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech (dále jen „ZOZ“), by měl od roku 2021 zavést mnohem tvrdší postihy pro 

znalce, klást vyšší nároky na posudky a přesunout kontrolu znalců pod Ministerstvo 

spravedlnosti. Přestože nový zákon zavádí hned 15 nových přestupků, kterých se znalec 

může dopustit, jen jeden z nich se týká správnosti znaleckého posudku. Většina těch 

ostatních jsou zbytečně formalistické a neřeší jádro problému – nedostatečný zájem 

znalců na vypracování kvalitního posudku a hlavně nadužívání posudků jakožto 

rozhodujícího důkazního prostředku v soudním řízení.195 Pozitivním přínosem nového 

ZOZ pro znalce je navýšení odměny a právní nárok na jmenování znalcem při splnění 

všech zákonných podmínek. 

Domnívám se tedy, že přísnější regulace znalectví (respektive znaleckých 

posudků) je na místě, nicméně si nemyslím, že podoba nového zákona o znalcích je 

krokem tím správným směrem. Zejména zvýšené formální nároky odradí jak stávající 

 
194 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. I. ÚS 49/06, Nález Ústavního soudu ze dne 

30. 4. 2007, sp. zn. III. ÚS 299/06 a Nález pléna Ústavního soudu ze dne 23. 9. 1008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08. 
195 Znalec Lukáš Křístek: Nový zákon je samý bič a žádný cukr - Česká justice. Domovská stránka - Česká 

justice [online]. Copyright © 2018 Všechna práva vyhrazena [cit. 20.11.2019]. Dostupné z: 

https://www.ceska-justice.cz/2019/09/znalec-lukas-kristek-novy-zakon-samy-bic-zadny-cukr/ 
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znalce, tak potenciální zájemce o znaleckou profesi. V současné situaci, kdy znalců je 

nedostatek, je to přitom naprostý opak žádoucího stavu. Dle mého názoru je proto 

důležité zaměřit se spíše na odbornost znalců, na řádné vypracování posudků 

z obsahového hlediska a na nalákání více znalců, zejména z úzce vyprofilovaných oborů. 

Větší počet znalců také znamená, že jeden znalec nebude muset vypracovávat desítky 

posudků a bude moci strávit více času nad jednotlivými případy, což je žádoucí. 

4.2. Nepřekažení a neoznámení trestného činu 

 V době před přijetím nového trestního zákoníku část odborné veřejnosti počítala 

se zařazením trestného činu dle § 199 TZ (tehdy dle § 215 tr. zák.) mezi ty TČ, jejichž 

nepřekažení a neoznámení je trestné. Trestný čin nepřekažení trestného činu je zakotven 

v § 367 TZ a kriminalizuje nepřekažení taxativně uvedených trestných činů 

vyjmenovaných v odst. 1. Objektem tohoto ustanovení je zájem společnosti zabránit 

spáchání těch nejzávažnějších trestných činů. Je tedy zvláštní, že TČ dle § 199 TZ se 

v tomto výčtu neobjevuje. Přitom trestný čin, který je k tomuto ustanovení speciální, 

tedy TČ týrání svěřené osoby, do výčtu zahrnut je. Stejně tak je zahrnut trestný čin 

znásilnění. Je s podivem, že skutková podstata „domácího násilí“, během něhož často 

dochází k sexuálnímu násilí a k naplnění skutkové podstaty znásilnění, do režimu tohoto 

ustanovení nespadá. V praxi by tedy například v situaci, kdy je týrána matka a dítě, bylo 

trestné nepřekazit násilí páchané na dítěti (jakožto svěřené osobě podle znění § 198 TZ), 

ale nebylo by trestné nezabránit tomu samému násilí, které je pácháno na matce.  

 Podobná situace je v případě neoznámení trestného činu podle § 368 TZ. Odst. 1 

tohoto ustanovení taktéž vyjmenovává trestné činy, jejichž neoznámení je samo o sobě 

trestné a ani v tomto výčtu není zmíněno týrání osoby žijící ve společném obydlí. Stejně 

jako u nepřekažení trestného činu je i zde do výčtu zahrnuto znásilnění a týrání svěřené 

osoby. Problém je tedy totožný jako v případě nepřekažení trestného činu.  

  Domnívám se, že vynechání trestného činu podle § 199 TZ z režimu nepřekažení 

a neoznámení trestného činu je nedůsledné. Zejména u lékařů, kteří ve svých ordinacích 

přijdou do styku s oběťmi domácího násilí a zjištěné následky nesdělí Policii, popřípadě 

jiným OČTŘ, by zahrnutí domácího násilí do výše uvedených výčtů mohlo významně 

pomoci s odhalováním jednotlivých kauz. V současné době sice probíhají kurzy 

pořádané např. i Českou lékařskou komorou, které si kladou za cíl vyškolit lékaře 

v rozpoznávaní domácího násilí jak na dětech tak dospělých, nicméně hrozba 
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trestněprávní represe by mohla být ještě efektivnějším nástrojem v situaci, kdy násilí je 

naprosto zjevné. 

4.3. Ukládané tresty 

 Již v předchozí kapitole byly zmíněny tresty ukládané za jednotlivé trestné činy 

páchané v rámci domácího násilí. Zdaleka nejvíce převládá napříč různými 

ustanoveními podmíněně odložený trest odnětí svobody.  

 Vzhledem k závažnosti domácího násilí a k újmě, kterou zanechává zejména na 

psychice oběti, jde jak v případě TČ dle § 199 TZ, tak v případě ostatních trestných činů 

zmíněných v této práci, o jedny z nejvíce zraňujících trestných činů. Tento fakt by měl 

být reflektován v ukládaných sankcích. Podmíněný trest odnětí svobody nemusí dle 

mého názoru dostatečně reflektovat závažnost domácího násilí. Samozřejmě, že záleží 

na délce podmíněného trestu a na délce zkušební doby, popřípadě na uloženém vedlejším 

trestu, je-li uložen. Podle studie autorského kolektivu PhDr. Miroslava Scheinosta z roku 

2014 i mezi soudci a státními zástupci padla myšlenka zpřísnění postihu trestných činů 

dle § 185, § 198, § 199, § 353 a § 354 TZ.196 

 Odmítavý postoj soudů k ukládání nepodmíněných trestů také vede u opakovaně 

trestaných pachatelů k hromadění podmíněných trestů odnětí svobody. Je-li pak trest 

přeměněn, může konečná doba pobytu za mřížemi činit osm až deset let. Šámal se 

k podmíněným trestům vyjádřil následovně: „Říká se, že nepodmíněný trest je ultima 

ratio – poslední řešení. Mám ovšem pocit, že v posledních letech se z něj stalo až to 

nejnejnejposlednější řešení. Jestliže někdo páchá trestnou činnost opakovaně, není 

možné ukládat šestkrát, sedmkrát stále alternativní trest […]. Opakované podmíněné 

tresty, pokud hned ten první nebyl dostatečným varováním, by měly být naprosto 

výjimečné.“197 Nelze než souhlasit, že uložení šesti či sedmi podmíněných trestů je 

poněkud zvláštní, především z hlediska přeměny podmíněného trestu. Neexistuje 

jednotně stanovená hranice, po jejímž překročení by každý soudce přeměnil podmíněný 

trest v nepodmíněný a proto může docházet k řetězení „podmínek“. Nepřeměňování 

podmíněných trestů vidí jako problém i pracovníci Probační a mediační služby, kterým 

 
196 SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). str. 33, 62. 
197 Šámal: Opakované udílení podmíněných trestů je vážnou chybou - Česká justice. Domovská stránka - 

Česká justice [online]. Copyright © 2018 Všechna práva vyhrazena [cit. 22.11.2019]. Dostupné z: 

https://www.ceska-justice.cz/2019/11/samal-opakovane-udileni-podminenych-trestu-vaznou-chybou/ 
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vadí, že osobám, které se ve zkušební době neosvědčí, nejsou tresty přeměněny a není 

ani adekvátní reakce soudů. Zpráva probačního úředníka jako by se někdy soudci ani 

nedostala pod ruku a závadné chování dotyčného není dostatečně reflektováno.198 

Výsledkem je pokles motivace odsouzených k řádnému chování, protože porušování 

podmínek není dostatečně trestáno. 

 Zároveň je zajímavé, jak málo jsou ukládány vedlejší tresty. Užijeme-li opět 

výsledky aplikace Jaktrestame.cz pro zjištění trestů uložených v letech 2016-2018 za TČ 

týrání osoby žijící ve společném obydlí, zjistíme, že ať už je hlavní uložený trest 

jakýkoliv, v 90% případů není uložen žádný vedlejší trest (jen velmi výjimečně byl 

uložen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo propadnutí věci). Zatímco v případě 

nepodmíněného trestu odnětí svobody je to poměrně pochopitelné, v případě 

podmíněného trestu by kombinace s vedlejším trestem mohla být přínosná.  

   

  

 
198 SCHEINOST, Miroslav. Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). str. 92-92. 
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5. Istanbulská úmluva 

 Pod názvem Istanbulská úmluva je veřejnosti lépe známa Úmluva Rady Evropy 

o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí z roku 2011, kterou Česká 

republika podepsala dne 2. 5. 2016, přičemž k ratifikaci do dnešního dne nedošlo. Cílem 

Úmluvy je eliminovat formy genderově podmíněného násilí, přitáhnout pozornost 

společnosti k nerovnosti pohlaví a k domácímu násilí. Úmluva se zaměřuje jak na 

prevenci násilí a odstraňování stereotypů, které činí násilí na ženách akceptovatelným. 

Tak na aktivní ochranu před násilím, stíhání násilných činů (včetně potírání výmluv 

odkazujících na kulturní zvyklosti), zajištění práv obětí a vytvoření komplexního 

a koordinovaného integrovaného systému. Součástí Úmluvy je i nezávislý kontrolní 

orgán GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and 

Domestic Violence). 

 Úmluva se v různých státech setkala s odlišnou mírou přijetí a ochoty ji podepsat, 

potažmo ratifikovat. V současné době ji podepsalo 45 států a Evropská Unie, ratifikace 

proběhla ve 34 z nich. 11 států, mezi něž se řadí i Česká republika, Úmluvu podepsalo, 

ale zatím nepřikročilo k ratifikaci. Je přitom zajímavé, že některé státy, v nichž se zvedla 

velká vlna nevole vůči Úmluvě, ji nakonec ratifikovaly mnohem dříve než my. Například 

v silně katolickém Polsku proběhly masivní protesty ze strany církví, i přesto Polsko 

Úmluvu v dubnu 2015 ratifikovalo. Ani po vlně spekulací, které se objevily v roce 2016, 

Polsko od Úmluvy neodstoupilo.199 K poměrně alarmujícímu vývoji událostí došlo 

v posledních dnech na Slovensku, kde 28. 11. 2019 Národní rada Slovenské republiky 

přijala usnesení směřující k zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy.200 

 Na opačném konci názorového spektra, mezi státy, které Úmluvu podepsaly již 

v roce 2011, jsou nepřekvapivě severské státy (Norsko, Finsko, Švédsko, Island), 

některé západoevropské státy (Francie, Rakousko, Německo, Lucembursko), ale 

překvapivě i Turecko, které bylo zároveň prvním státem, které Úmluvu ratifikovalo, a to 

 
199 Istanbul Convention: Polish government asked to reconsider intention to withdraw | News | European 

Parliament. [online]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20161214IPR56095/istanbul-convention-polish-government-asked-to-reconsider-intention-to-

withdraw 
200 Violence against women: Council of Europe reaction to developments in the Slovak Republic - 

Newsroom. 301 Moved Permanently [online]. Copyright © Council of Europe 2019 [cit. 03.12.2019]. 

Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/violence-against-women-council-of-

europe-reaction-to-developments-in-the-slovak-republic 
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již v roce 2012.201 Dalšími překvapivě brzkými signatáři Úmluvy byly Albánie, Černá 

Hora, Severní Makedonie a Ukrajina, což jsou státy, ve kterých je Úmluva z hlediska 

ochrany práv žen velmi zásadním dokumentem a téměř okamžitý podpis byl 

i vyjádřením snahy těchto států zapojit se do efektivního boje s násilím na ženách 

a s domácím násilím obecně. 

Přestože Istanbulská úmluva je kritizována za své zaměření čistě na násilí vůči 

ženám, již jazykovým výkladem názvu lze dojít k tomu, že v rámci domácího násilí se 

nesoustředí pouze na ženy, ale i na mužské oběti. V následující části práce se zaměřím 

na některé klíčové aspekty této Úmluvy a na kontroverzi, která jí v českém prostředí 

provází. 

 Istanbulská úmluva přináší nové definice některých trestných činů – domácí 

násilí, stalking, sexuální násilí (včetně znásilnění), sexuální obtěžování, mrzačení 

ženského genitálu, nucený potrat a nucená sterilizace, vynucený sňatek. Je otázkou, zda 

by v českém právním řádu bylo skutečně potřeba vytvořit zvláštní skutkové podstaty 

takto definovaných trestných činů, neboť tato jednání již spadají pod existující skutkové 

podstaty. Tak například trestný čin mutilace ženského genitálu nebo násilného potratu 

může být podřazen pod § 145 TZ, tedy těžké ublížení na zdraví, trestný čin vynuceného 

sňatku zase lze kvalifikovat jako vydírání podle § 175 TZ. Co se tedy týče nových 

skutkových podstat, pravděpodobně by nebylo nutné žádné do trestního zákoníku 

zavádět.  

 Dále Istanbulská úmluva přináší definice některých pojmů, které v současné 

době vycházejí pouze z judikatury, popřípadě z důvodových zpráv, ale nejsou zakotveny 

v zákoně samotném. Z hlediska domácího násilí je samozřejmě klíčová definice tohoto 

pojmu, obsažená v čl. 3 písm. b) Istanbulské úmluvy: „‘domácím násilím‘ se rozumí 

všechny činy fyzického, sexuálního, psychického nebo ekonomického násilí, k nimž dojde 

v rámci rodiny či domácnosti, nebo mezi bývalými či současnými manželi a partnery, bez 

ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společné bydliště s obětí.“ Definice tedy 

explicitně zahrnuje všechny druhy násilí, včetně psychického a ekonomického. Zdánlivě 

je také širší než skutková podstata týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 

TZ. To v určitém smyslu je – kromě již zmíněného explicitního zmínění různých druhů 

 
201 Full list. Council of Europe Treaty Office [online]. Copyright © Council of Europe 2019 [cit. 

03.12.2019]. Dostupné z: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures 



64 

 

násilí také zahrnuje partnerské násilí bez nutnosti sdílené domácnosti. V porovnání s TČ 

týrání osoby žijící ve společném obydlí se ale domácí násilí dle Istanbulské úmluvy 

nevztahuje na osoby žijící ve společném obydlí s agresorem, které s ním ale nesdílejí 

společnou domácnost tak, jak ji chápe české právo.202 Bylo by tedy nutné zajistit, aby 

kategorie chráněná současným zněním § 199 TZ zůstala pod ochranou zákona nebo 

soulad pojmu „domácnost“ dle Istanbulské úmluvy a pojmu „obydlí“ dle TZ. 

 Zvláštní pozornost je v Istanbulské úmluvě věnována úpravě trestného činu 

znásilnění. Ze znění čl. 36 Istanbulské úmluvy vyplývá, že oproti současné koncepci 

vážně míněného nesouhlasu a projeveného odporu by nově k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu znásilnění postačoval verbální nesouhlas oběti. Tato koncepce by beze 

sporu měla preventivní účinek, neboť snímá z oběti povinnost prokázat přítomnost 

náležité obrany. Zajímavé je, že Nejvyšší soud již v roce 2014 dovodil, že „není 

nezbytné, aby poškozená osoba kladla zřejmý fyzický odpor, postačí, pokud pachateli 

musela být zjevná nevole této osoby s jeho jednáním“203, ovšem soudy při svém 

rozhodování často polemizují s nutností vážně míněného odporu a neřídí se rozhodovací 

praxí Nejvyššího soudu.204 Úmluva i Nejvyšší soud ČR tedy dochází ke stejnému závěru, 

ač každý z jiného východiska. Zatímco v současné české úpravě je kritériem objektivní 

stránka jednání – překonání odporu, zneužití bezbrannosti, donucení – v koncepci 

Úmluvy je rozhodující stránka subjektivní, tedy nesouhlas ze strany oběti. Dle všeho by 

tedy konečná pozice soudů při rozhodování případů znásilnění měla být stejná, zavedení 

koncepce „jen ano je ano“ by ale zajisté znamenalo posílení pozice oběti. 

 Přesuneme-li se do oblasti práva procesního, domnívám se, že je důležité zmínit 

zákaz otázek týkajících se sexuální minulosti oběti. Přes úpravu ZOTČ, která nařizuje 

pokládání otázek týkajících se intimní oblasti jen je-li to naprosto nezbytné, dochází stále 

ke zpochybňování výpovědi obětí na základě jejich sexuálních vztahů v minulosti. 

Účelem čl. 54 Istanbulské úmluvy je omezit otázky směřující do oblasti sexuálních 

 
202 Pojem “společné domácnosti” není obsažen v OZ, nicméně ustálená judikatura pojem společné 

domácnosti vysvětluje jako „soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně 

uhrazují náklady na své potřeby. […] Jde o spotřební společenství trvalé povahy, a proto společnou 

domácnost představuje jen skutečné a trvalé soužití, v němž její členové přispívají k úhradě a obstarávání 

společných potřeb […] a v němž společně a bez rozlišování hospodaří se svými příjmy. Spolužijící fyzická 

osoba musí žít ve společné domácnosti tak, jako by byla členem rodiny […]“ (srov. např. Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2006, sp. zn. 21 Cdo 683/2006). 
203 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. Zn. 11 Tdo 294/2014. 
204 JEŽKOVÁ, Veronika. Jen ano je ano: trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské smlouvy. Praha: 

proFem, 2017. str. 12. 
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zkušeností oběti na co nejmenší míru a zdůraznit jejich citlivost. Otázky v této oblasti 

mají velký potenciál sekundárně oběť viktimizovat. Není žádoucí, aby se výslech či 

vysvětlení podávané obětí změnilo v defilé bývalých partnerů a praktik, které kdy oběť 

byla ochotna vykonávat.  

 Další z důležitých změn v procesní oblasti, která by musela být promítnuta do 

právního řádu České republiky, je zrušení dispoziční zásady ve věcech souvisejících 

s domácí násilím, vycházející ze znění čl. 18 odst. 4 Istanbulské úmluvy. Problém, který 

představuje souhlas poškozeného s trestním stíháním, již byl v této práci představen. 

Mezinárodněprávní zdůraznění ochrany oběti a postihu pachatele nehledě na souhlasu 

s takovýmto postihem by z mého pohledu přispělo k řešení kauz domácího násilí 

a mohlo by mít i větší preventivné efekt. Podíváme-li se i mimo čistě trestní právo, 

zjistíme, že přestupky proti občanskému soužití, pod něž jsou někdy incidenty domácího 

násilí zařazeny zasahujícími policisty, jsou ovládány zásadou dispoziční.  

 V souvislosti s Istanbulskou úmluvou se vytvořily dvě skupiny lidí – její 

příznivci a její odpůrci. Vyčítána je Úmluvě především genderová optika, kterou se dívá 

na současný stav věcí a „škatulkování“ všech mužů jako potenciálních pachatelů. 

Vzhledem ke snaze odstranit veškeré předsudky, které umocňují představu ženy jakožto 

oběti nebo podřízené bytosti, se zvedla vlna ochránců tradic a zvyklostí. Odpůrci 

Istanbulské úmluvy se bojí i o takové tradice, jako je velikonoční pomlázka.205 

Pravděpodobně nejvýraznějším projevem proti Istanbulské úmluvě bylo kázání 

monsignora Petra Piťhy z 28. 9. 2018, kde Úmluvu označil zároveň za marxistickou 

a nacistickou, hrozil násilným odebíráním dětí z péče rodičů a eliminací tradičních 

rodin.206 Většina církví se přitom opravdu proti Úmluvě staví, argumentujíc zejména 

tradičními rodinnými hodnotami a společenskými rolemi muže a ženy. Na podporu 

Istanbulské úmluvy se naopak staví především neziskové organizace a organizace 

zaměřené na pomoc obětem trestných činů (např. proFem, Amnesty International). 

  V konečném důsledku se domnívám, že Istanbulská úmluva není 

bezchybným dokumentem. Souhlasím, že rozhodně má svá problémová místa a že 

 
205 NYTRA, Aleš in BALÍK, Jan, Nikola NOVÁKOVÁ a Aleš NYTRA. Istanbulská úmluva v 

konfrontaci a dialogu: Texty a komentáře k problematice tzv. Istanbulské úmluvy. Olomouc: Moravsko-

slezská křesťanská akademie, 2018. str. 30. 
206 Homosexuálové budou vládnout, kázal kněz Piťha ve svatovítské katedrále [online]. 9.10.2018 [cit. 

2019-11-24]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kazani-arcibiskupstvi-katedrala-svateho-

vita-svaty-vaclav-petr-pitha-istanbulska-umluva.A181009_100435_domaci_lre 
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z legislativního hlediska v České republice nejde o převratné novinky, které by 

fundamentálně měnily samotnou koncepci ochrany proti domácímu násilí. Její význam 

pro praxi je však nepopiratelný. Jedná se v prvé řadě o komplexní služby poskytované 

obětem domácího násilí, po kterých Úmluva volá, a kterých je v současné době v České 

republice nedostatek. Zároveň je mezi požadavky Úmluvy i proškolení policistů a jiných 

osob, které přicházejí do styku s oběťmi domácího násilí, aby byla co nejvíce snížena 

míra sekundární viktimizace. V neposlední řadě Úmluva také upravuje přesun 

finančních prostředků, které je pachatel povinen vyplatit oběti, přičemž v současné době 

se ve značném počtu případů tyto prostředky k oběti nikdy nedostanou.  

Celkově jsem tedy toho názoru, že přistoupení k Istanbulské úmluvě, respektive 

její ratifikace, má smysl. Je to důležitý krok z hlediska praktického řešení domácího 

násilí i z hlediska symbolického, který značí, že Česká republika skutečně této 

problematice přikládá váhu a je ochotna pracovat na hledání řešení i na mezinárodní 

úrovni. I ten fakt, že přijetím Úmluvy se mnoho pojmů dosud existujících jen 

v judikatuře a doktríně přesune do zákonné podoby, značí vážný přístup k potírání 

domácího násilí.  
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Závěr 
V předkládané práci jsem se zabývala domácím násilím, respektive jeho 

trestněprávní úpravou v českém právním řádu. Vzhledem k tomu, že domácí násilí je 

velice zraňujícím jednáním, které zasahuje oběti v nejcitlivějších místech, je důležité, 

aby existoval komplexní, propojený systém opatření zahrnujících jak prevenci, tak 

postih takového jednání. Trestní právo nastupuje jako prostředek ultima ratio v situacích, 

kdy preventivní prostředky selžou, proto je jeho role v boji s domácím násilím 

nezanedbatelná. Domnívám se, že proměna, kterou prošel přístup zákonodárce k 

domácímu násilí – od ignorace tohoto tématu, přes čistě represivní přístup až po zavedení 

vzájemně propojeného systému – je pro poskytování ochrany proti domácímu násilí 

esenciální.  

Cílem této diplomové práce bylo přinést ucelený přehled institutů trestního práva 

hmotného i procesního, které jsou pro kauzy domácího násilí klíčové a které reflektují 

zvláštnosti domácího násilí oproti jiným trestným činům. Zároveň jsem chtěla zdůraznit 

ty aspekty trestního práva, jež nejsou přizpůsobeny domácímu násilí a nereflektují zcela 

správně specifičnost situace. Přitom je nutné zohlednit instituty jak trestního práva 

hmotného, tak trestního práva procesního, a to i s ohledem na jejich vzájemnou 

provázanost. 

K dosažení tohoto cíle jsem se v hmotněprávní části blíže podívala na dvě 

skutkové podstaty považované za primární ustanovení k trestání domácího násilí, dále 

na trestný čin znásilnění a na dva trestné činy, které jsou velice specifické a často domácí 

násilí doprovází. Tyto skutkové podstaty jsem zanalyzovala i v souvislosti s judikaturou 

českých soudů a hledala jsem problematická místa. V procesní části jsem nejprve 

vyhledala instituty klíčové pro postihování domácího násilí a posléze zkoumala, zda 

jejich současná úprava odpovídá specifikům domácího násilí, popřípadě jaká úskalí jsou 

s nimi spojena a zda existuje místo pro další posun. Dále jsem se také věnovala 

problémům praktickým, které byly zjištěny například analýzou ukládaných trestů 

a působení na pachatele. 

 Pro pochopení právní úpravy domácího násilí je důležité alespoň základní 

chápání samotného fenoménu domácího násilí, jeho průběhu, charakteristických znaků 

a všech faktorů, které z něj činí tak závažný jev. Taktéž je důležité mít přehled o tom, 

kdo jsou vlastně pachatelé a oběti domácího násilí, tedy osoby, pro něž je právní úprava 
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konstruována. Pachatelů i obětí je může být poměrně široké spektrum a každá situace 

má svá specifika v závislosti na vzájemném vztahu a postavení pachatele a oběti. 

Konkrétní skupiny obětí, které jsou blíže popsány ve druhé kapitole práce, jsou ženy, 

muži, děti, senioři a členové LGBT komunity. Fenomén domácího násilí a jeho subjekty 

byly popsány v prvních dvou kapitolách práce, které tím nastiňují východiska pro 

kapitoly následující. 

 V rámci rozboru jednotlivých institutů trestního práva je nutné také zohlednit 

judikaturu, neboť v oblasti ochrany proti domácímu násilí nacházíme mnohé termíny - 

včetně těch naprosto klíčových - definované nikoliv v zákoně, ale právě v judikatuře. 

Soudní rozhodnutí jsou tak klíčová pro určení reálné pozice trestního práva v kauzách 

domácího násilí. 

 V rámci trestního práva procesního proběhly poměrně důležité změny, a to 

zejména s ohledem na práva obětí, zvláště ve formě předběžné ochrany a procesních 

práv obětí trestných činů. Vzhledem k tomu, že primárním cílem v situaci domácího 

násilí je ochrana oběti, je zavedení těchto opatření nanejvýš žádoucí. Zejména se jedná 

o předběžná opatření podle trestního řádu, která poskytují efektivnější ochranu oběti 

v průběhu trestního řízení a umožňují okamžitou reakci na nebezpečnou situaci.  

 Většina nedostatků současného postihu domácího násilí byla zjištěna v průběhu 

rozboru jednotlivých institutů, a je tedy součástí statí věnovaných jednotlivým nástrojům 

trestního práva. V rámci analýzy problematiky jsem však narazila i na takové problémy 

trestněprávního postihu domácího násilí, které nebyly úzce spjaty s instituty probranými 

ve větším detailu, a tyto si tedy zaslouží samostatnou kapitolu, kde jsou podrobněji 

rozebrány. 

 V rámci trestního práva hmotného mohu konstatovat, že jedním z největších 

nedostatků je absence trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 

ve výčtu trestných činů, jejichž neoznámení či nepřekažení zakládá samo o sobě trestný 

čin. 

 Větší problémy byly shledány v trestním právu procesním. Problematická je 

především úprava souhlasu poškozeného s trestním stíháním podle § 163 TŘ a dále 

nezahrnutí obětí domácího násilí explicitně mezi tzv. zvláště zranitelné oběti podle 

ZOTČ. Na rozhraní procesního práva a samotné praxe pak stojí otázka znalectví, 

respektive znaleckých posudků a jejich nadužívání v řízení o domácím násilí. Z čistě 
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praktických problémů se pak práce věnuje druhům a výši ukládaných trestů a s nimi 

související kontrolou pachatelů odsouzených k podmíněnému trestu odnětí svobody.  

 Nelze se také nepozastavit nad tzv. Istanbulskou úmluvou, která v současné době 

vyvolává protikladné reakce napříč společností. Přestože i její odpůrci souhlasí se 

stěžejní myšlenkou, tedy ochranou proti domácímu násilí a jakémukoliv násilí na ženách, 

nedokáží se ztotožnit s genderovým přístupem této Úmluvy. Její příznivci zase 

shledávají nutnost upozornit na genderovou podmíněnost v současnosti páchaného 

násilí. Z mého pohledu je tato Úmluva zajímavým dokumentem, který na jednu stranu 

přinese změny do českého právního řádu, na druhou stranu však mnohá její ustanovení 

již jsou v našem právním řádu zakotvena. V každém případě jde o vyjádření vážně 

míněné snahy bojovat s domácím násilím a potírat jej. 

 Lze říci, že úprava trestněprávního postihu domácího násilí v České republice je 

na poměrně dobré úrovni. Zásadním krokem bylo položení základů interdisciplinární 

spolupráce prostřednictvím ZODN. Přesto však existují jakási „bílá místa” v rámci 

trestního práva, která by zasloužila pozornost zákonodárce a jejichž náprava by mohla 

výrazně pomoci efektivnímu boji s věčným fenoménem domácího násilí a zejména se 

sekundárními následky tohoto jevu.  
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Seznam použitých zkratek 
 

Ústava   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 

LZPS Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LZPS 

jako součásti ústavního pořádku ČR 

TZ    Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

TŘ    Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

tr. zák.   Zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákoník 

ZOP Zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich 

ZOTČ    Zákon č. 45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů 

ZODN  Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

ochrany před domácím násilím 

OZ    Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OSŘ    Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

ZŘS   Zákon č. č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních 

Zákon o PČR  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky  

ZOZ Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a 

znaleckých ústavech 

Úmluva Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a 

domácího násilí (tzv. „Istanbulská Úmluva”) 
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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá domácím násilím, jeho současnou úpravou v trestním 

právu a nedostatky této úpravy.  

První kapitola se zabývá fenoménem domácího násilí, tedy především samotným 

pojmem a jeho definicí. Dále obsahuje jednotlivé charakteristické znaky domácího 

násilí, formy, ve kterých se může vyskytnout, příčiny domácího násilí a mýty, které o 

domácím násilí panují ve společnosti. 

Druhá kapitola je zaměřena na jednotlivé subjekty, tedy pachatele a oběť. V první 

části kapitoly je popsán pachatel a představeny základní typologie. Druhá část kapitoly 

se nejprve zabývá mýtem „ideální oběti“ a dále představuje jednotlivé charakteristické 

skupiny obětí – ženy, muže, děti, seniory a členy LGBT komunity.  

Ve třetí kapitole se práce věnuje platné trestněprávní úpravě České republiky. 

První podkapitola se věnuje hmotnému právu rozebírá pět trestných činů, k jejichž 

spáchání dochází v případě domácího násilí, zejména s důrazem na TČ týrání osoby 

žijící ve společném obydlí a TČ týrání svěřené osoby. Druhá podkapitola se věnuje 

procesněprávní úpravě a rozebírá postavení poškozeného a oběti, souhlas s trestním 

stíháním a roli Policie ČR. V souvislosti s těmito instituty jsou také poukázány jejich 

problematické aspekty. 

Čtvrtá kapitola je věnována těm problémům trestněprávního postihu domácího 

násilí, které nebyly pokryty v předchozích částech práce. Jedná se zejména o otázku 

znaleckého dokazování, trestných činů nepřekažení a neoznámení trestného činu a o 

problematiku ukládaných trestů. 

Poslední kapitola obsahuje zamyšlení nad Istanbulskou úmluvou a jejím 

přínosem pro českou právní úpravu. 

 

Klíčová slova: domácí násilí, trestní právo, oběti 
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Abstract 
The thesis deals with domestic violence, the current national criminal legislation 

regarding it and its shortcomings.  

The first chapter deals with the phenomenon of domestic violence, mainly the 

definition of the term. Next it includes the characteristic signs of domestic violence, the 

forms in which it may present, causes of domestic violence and the myths about domestic 

violence present amongst general public. 

The second chapter focuses on the individual subjects, meaning the perpetrator 

and the victim. In the first part of the chapter, the perpetrator is described and the basic 

typologies are presented. The second part of the chapter first describes the “ideal victim” 

myth and then presents the individual characteristic victim groups – women, men, 

children, senior citizens and LGBT community. 

In the third chapter, the thesis deals with the current criminal legislation of the 

Czech Republic. The first subchapter deals with the substantive law and analyses five of 

the crimes that are often committed in situations of domestic violence, especially the 

crime of Maltreatment of a Person Living in Common Residence and the crime of 

Maltreatment of Entrusted Person. The second subchapter deals with the procedural law 

and describes the standing and role of the injured person and the victim, the Consent of 

the Aggrieved Person and the role of the state Police. Problems related to these institutes 

are also pointed out. 

Chapter four is dedicated to those problems of criminal sanctions for domestic 

violence that have not been covered in previous parts of the thesis. Mainly, that means 

the issue of experts’ opinions, the crimes of Non-prevention of Criminal Offence and 

Non-reporting of Criminal Offense, and the issue of penalties which are being given. 

The last chapter contains thoughts on the Istanbul Convention and its benefits for 

the Czech legislation.  

 

Key words: domestic violence, criminal law, victims 

  


