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Úvod 

 Domácí násilí je sociálně-patologický jev, který se objevuje napříč všemi kulturami a 

společnostmi bez ohledu na jejich stupeň vývoje a ve všech časových obdobích lidské historie. 

Kořeny evropské i americké civilizace vycházejí z hierarchického patriarchálního uspořádání 

společnosti ve starověké Římské říši, kde byl římský občan mužského pohlaví nejvyšší a 

nejmocnější rodinnou autoritou a fyzické trestání manželky jejím manželem bylo běžným a 

všeobecně akceptovaným zvykem.  

 Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se dá říci, že muž měl v rodině dominantní postavení 

od nepaměti. Tato jeho výsostná pozice předurčovala fungování veškerých rodinných vztahů. 

Dominanci muže v rodině a jeho moc nad manželkou, potažmo dalšími členy rodiny, potvrzovaly 

i historické zákoníky. S vývojem společnosti však postupně a velmi zvolna začalo docházet zhruba 

od druhé poloviny 19. století ke změně postavení žen jak v rámci rodiny, tak ve společnosti. 

Revoluci v oblasti boje proti domácímu násilí přinesla vlna ženských hnutí v druhé polovině  

20. století, která začala veřejně poukazovat na mocenské a strukturální aspekty domácího násilí a 

s tím související genderové nerovnosti ve společnosti. To, co se dosud odehrávalo v soukromí 

lidských obydlí, přestalo být tabuizováno, a naopak se stalo předmětem veřejné diskuze. Jednání, 

kterým dosud nikdo nevěnoval větší pozornost a která nebyla vlastně ani v rozporu s tehdejším 

morálním kodexem společnosti, začala být kritizována a postupně i kriminalizována. Feministická 

hnutí docílila toho, že domácí násilí v západních vyspělých společnostech přestalo být 

neviditelným jevem a začalo být chápáno jako problém politický, jehož řešení vyžaduje komplexní 

přístup ze strany vládních autorit. Bylo přijato mnoho mezinárodních lidskoprávních úmluv, ale 

také národních ústav a listin rovnoprávně chránících základní práva a svobody všech lidí. 

Z hlediska právních norem tedy mají muži, ženy i děti rovné postavení jak ve společnosti, tak 

v rodině. Otázkou však stále zůstává, jaké je jejich postavení ve skutečnosti.  

 Osobně jsem se s domácím násilím prvně setkala v roce 2001, když jsem zjistila, že moji 

kolegyni z práce týrá její partner. V té době jsem se snažila proniknout do této problematiky a 

zjistit, jaké varianty pomoci a ochrany jsou možné. Vzpomínám si, že jsem byla tenkrát poměrně 

překvapena, že moc oficiálních možností kolegyně nemá a že se musí spolehnout hlavně sama na 

sebe a na případnou pomoc od přátel či rodiny, která však v jejím případě nebyla funkční.  

 Tento zážitek byl důvodem, proč jsem si v rámci svého magisterského studia na Policejní 

akademii České republiky v roce 2006 vybrala jako téma mojí diplomové práce právě fenomén 

domácího násilí v České republice a jeho tehdejší právní úpravu včetně jeho vnímání tehdejší 

českou společností.  
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 Tématem této diplomové práce je právní úprava problematiky domácího násilí v České 

republice a ve Spojených státech amerických ve vzájemném srovnání. Vzhledem k tomu, že od 

zpracování diplomové práce v roce 2007 uběhlo mnoho let, zajímalo mě, jestli se právní úprava 

domácího násilí v České republice posunula a jakým směrem. Pro americkou právní úpravu jsem 

se rozhodla zejména z toho důvodu, že USA jsou považovány za kolébku feministických hnutí, 

která iniciovala hluboké společenské změny včetně přístupu k domácímu násilí a na ně navazující 

změny v oblasti právní. Tento proces se v USA naplno projevil v 70. letech 20. století, tedy v době, 

kdy v České republice panoval komunistický režim. V České republice tyto sociální změny a 

v návaznosti na ně i změny v právní úpravě začaly velmi pomalu probíhat až po převratu 

v listopadu 1989, tedy s nejméně dvacetiletým časovým handicapem oproti Spojeným státům 

americkým.  

 V této práci bych se chtěla zaměřit nejprve na stručné vymezení pojmu domácího násilí a 

na popsání jeho charakteristických znaků a forem. V další pasáži bych se chtěla podrobněji 

věnovat současné právní úpravě domácího násilí v České republice, přičemž bych se chtěla zčásti 

zabývat jednak právní ochranou před domácím násilím poskytovanou soukromým právem, ale 

zejména bych se chtěla zaměřit na trestněprávní úpravu související s tímto jevem.  

 Pokud jde o americkou právní úpravu domácího násilí, uvědomuji si, že jde o věcně velice 

široké téma už jen z toho důvodu, že v rámci USA existuje právní úprava jednak na federální 

úrovni, ale také zvláštní a značně rozdílné právní úpravy v rámci jednotlivých států unie. V této 

práci bych se chtěla nejprve krátce věnovat již zmíněnému vývoji americké společnosti ve vztahu 

k domácímu násilí. Podrobněji bych pak chtěla přiblížit federální právní úpravu domácího násilí, 

a to zejména její stěžejní a nejvýznamnější součásti. Podobně jako jsou Spojené státy americké 

považovány za kolébku celospolečenských změn v oblasti pojímání domácího násilí, je za 

průkopníka takových změn v rámci USA považován stát Kalifornie. Z tohoto důvodu bych se 

v poslední části této práce chtěla věnovat vybraným částem právní úpravy domácího násilí právě 

v Kalifornii, a to s důrazem na právní úpravu v oblasti trestního práva. 

 V závěru této práce bych ráda shrnula zajímavé aspekty z právních úprav jak České 

republiky, tak Spojených států amerických. Ráda bych se také pozastavila nad otázkou, jak by se 

mohly tyto právní řády v oblasti právní úpravy domácího násilí vzájemně inspirovat. Rovněž bych 

se chtěla zamyslet na tím, co by bylo možno změnit v právní úpravě de lege ferenda tak, aby byl 

boj proti domácímu násilí co nejefektivnější. 
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1 Základní charakteristika domácího násilí 

Cílem této kapitoly je charakterizovat společenský fenomén, který je označován jako domácí 

násilí. Jedná se o velmi těžko definovatelný závažný sociálně-patologický jev svého druhu, 

kterému je v posledních desetiletích věnována zvyšující se pozornost jak ze strany laické 

veřejnosti, tak ze strany odborníků. 

1.1 Pojmové vymezení domácího násilí 

Domácí násilí je sociální problém, který se vyskytuje ve všech kulturách, ve všech 

společenských vrstvách bez ohledu na věk, vzdělání, rasu, náboženství, sexuální orientaci či 

ekonomické postavení dotčených osob. Domácí násilí je považováno za jednu 

z nejnebezpečnějších forem agresivního chování, které se odehrává často nepozorovaně za zdmi 

lidských obydlí mezi blízkými osobami a je pro něj proto typická vysoká míra latence.1 

Různých definic pojmu domácí násilí je celá řada. Obecně lze říci, že pod pojmem domácí 

násilí se rozumí různé projevy fyzického, psychického a sexuálního agresivního chování nebo 

jejich kombinace, ke kterým dochází mezi jednotlivými členy rodiny nebo mezi blízkými osobami, 

a to opakovaně a skrytě v jejich soukromí, tedy bez možnosti vnější kontroly ze strany veřejnosti, 

přičemž intenzita jednotlivých útoků má většinou stupňující se tendenci.  

V právním řádu České republiky je pojem domácí násilí v řadě zákonů aktivně používán, 

nicméně jeho definici v žádném z nich nenajdeme. Pokud se však začteme do důvodové zprávy 

k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilí, 

pak zjistíme, že zákonodárce považuje za domácí násilí „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 

 

 

 

1  Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 5. 
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identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky nebo výhrůžky útokem 

směřují.“2 

 Definici pojmu domácího násilí lze najít také v Metodickém pokynu pro postup lékařů při 

poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím. Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky v tomto metodickém pokynu definuje pojem domácí násilí jako „fyzické, 

psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod., ke kterému 

dochází ve společně obývaném bytě nebo domě, tedy v soukromí, mimo kontrolu veřejnosti, ke 

kterému dochází opakovaně, intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje.“ Pod širší pojem 

domácí násilí zahrnuje také „násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech žijících ve 

společně obývaném bytě nebo domě“.3 

O nutnosti či nadbytečnosti zakotvení legální definice pojmu domácího násilí v českém 

právním řádu se vede dlouhodobě odborná diskuze. Část odborné veřejnosti považuje absenci této 

definice za zásadní problém4, jiní zase naopak v jejím zákonném zakotvení vidí řadu rizik 

spojených zejména se značnou složitostí a interdisciplinárností problematiky domácího násilí. 

Předmětem odborných diskuzí je rovněž otázka, v jakém právním předpisu by měl být tento pojem 

vymezen, přičemž se často uvažuje o jeho včlenění do obecné části trestního zákoníku. Vzhledem 

k tomu, že fenomén označovaný jako domácí násilí má nesčetné množství podob, je jeho taxativní 

vymezení prakticky nemožné. Naproti tomu příliš úzké pojetí tohoto pojmu by zase nemuselo 

postihnout všechna protiprávní jednání, která by však měla být společností postihována. Přestože 

zákonná definice pojmu domácí násilí v českém právním řádu v současné době zakotvena není, 

domnívám se, že uchopení tohoto pojmu v aplikační praxi nečiní žádné zásadní problémy. 

Definici pojmu domácí násilí se věnuje také judikatura. Nejvyšší správní soud České 

republiky uvedl, že „domácím násilím se míní velmi tvrdá a nezdravá podoba partnerských vztahů 

označovaná jako zneužívání partnera. Z pohledu oběti jde nejdříve o lidskou důstojnost, pak o 

osobní bezpečí, a nakonec o život. Charakteristická pro domácí násilí je postupná eskalace; může 

zpravidla začínat drobným omezováním osobní svobody, pokračuje urážkami, zesměšňováním, 

přerůstá ve fyzické násilí a v horších případech končí i vážnými formami ublížení na zdraví. Mezi 

 

 

 

2  Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 

násilím [online]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz 
3  Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím 

[online]. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky, ročník 2008, částka 6. [Cit.10.12.2019]. Dostupné 

z: http://www.stopnasili.cz/wp-content/uploads/2014/08/Vestnik_DN.pdf 
4  MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí: filosofická analýza pojmu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 32. 



9 

 

rizikové faktory, které by měly upozornit na nebezpečnost pachatele, patří zejména držení zbraně, 

nadměrné užívání alkoholu, drog, opakované násilné chování v minulosti, žárlivost, majetnické 

sklony, zastrašování, vydírání, např. vyhrožování sebevraždou, násilné chování k ostatním členům 

rodiny nebo k okolí. Základní zvláštností domácího násilí je i to, že k takovým případům dochází 

zpravidla v soukromí, nejčastěji v soukromí společného obydlí“ 5, a tento soud ve stejném rozsudku 

ještě dodal, že „domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se 

mezi osobami blízkými, žijícími spolu ve společné domácnosti, kdy jedna násilná osoba získává a 

udržuje nad druhou moc a kontrolu“. Pojem domácí násilí ve své rozhodovací praxi vymezil i 

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NSČR“), který judikoval, že „hlavním smyslem 

ustanovení § 199 tr. zákoníku je posílení ochrany osob ohrožených fenoménem tzv. 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“.6 

Problematice domácího násilí, zejména pomoci jeho obětem, se v České republice věnuje 

celá řada intervenčních center a dalších organizací jako jsou například Bílý kruh bezpečí, z.s., 

proFem, o.p.s., Acorus, z.ú., ROSA, Krizové centru RIAPS apod., přičemž řada z nich vytváří 

svoje vlastní definice pojmu domácí násilí. 

Nestátní nezisková organizace ROSA, která se specializuje na pomoc ženám – obětem 

domácího násilí a jejich dětem již od roku 1993 definuje domácí násilí jako „veškeré akty 

fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí k němuž dochází v rodině nebo 

 

 

 

5  Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 5 As 84/2008 
6  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 7 Tdo 207/2016 
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domácnosti, anebo mezi bývalými či stávajícími manželi či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel 

sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí“7. 

Již od roku 1991 poskytuje pomoc obětem trestných činů včetně obětí domácího násilí 

spolek s celostátní působností Bílý kruh bezpečí, z.s., který za domácí násilí považuje „fyzické, 

psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich 

soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede 

ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah“8. 

Ráda bych ještě uvedla, jak chápe pojem domácího násilí Acorus, z.ú., který rovněž 

dlouhodobě poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím a který za domácí násilí 

považuje „týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími spolu ve 

společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu. 

Jedná se o fyzické i slovní útoky, tělesné týrání, omezování osobní svobody, vydírání, sexuální 

zneužívání, výhružky apod. Toto chování vyvolává trvalý strach oběti ze svého trýznitele, což 

umožňuje násilníkovi udržovat nad obětí neomezené mocenské postavení a donutit ji, aby se 

podřídila jeho vůli. Kontrolu veškerého života oběti uplatňuje násilník jako svůj samozřejmý 

nárok. V širším slova smyslu lze za domácí násilí považovat veškeré násilí v rodině a domácnosti. 

V tomto smyslu je pak za násilí v rodině považováno jakékoli jednání či opomenutí, které negativně 

ovlivňuje nebo poškozuje oběť, narušuje její psychickou stabilitu a integritu, poškozuje rozvoj její 

osobnosti nebo omezuje svobodu“9. 

 Všechny tyto definice jsou si v mnohém podobné, různými slovy popisují stejnou podstatu 

a pokud je podrobíme analýze a následnému srovnání, vyplynou z nich základní formy a znaky, 

které jsou charakteristické pro tento nebezpečný fenomén. 

 

1.2 Znaky typické pro domácí násilí 

 

 Každý případ domácího násilí je vysoce individuální, svým způsobem zvláštní, specifický, 

přesto však jsou pro tento jev charakteristické určité typické znaky, které doplňují pojmové 

 

 

 

7     ROSA. Co je domácí násilí [online]. [Cit.28.12.2019]. Dostupné z: https://www.rosa-os.cz/informace-pro-

zeny/co-je-domaci-nasili/ 
8  BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ. Domácí násilí – základní informace [online]. [Cit. 18.12.2019]. Dostupné z: 

https://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/ 
9  ACORUS. Definice domácího násilí [online]. [Cit. 8.1.2020]. Dostupné z: http://www.acorus.cz/cz/domaci-

nasili/info-o-domacim-nasili.html 
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vymezení domácího násilí uvedené výše. Výčet těchto znaků je pouze demonstrativní, ne každý 

jednotlivý případ domácího násilí musí vykazovat všechny dále uvedené znaky. 

 Základním znakem typickým pro domácí násilí je, že se jedná o násilí, které probíhá 

dlouhodobě a opakovaně, často navíc se stupňující se intenzitou. Zpravidla tedy nepůjde o jediný, 

izolovaný, nahodilý útok, i když i ten může být počátkem či spouštěčem následného dlouhodobého 

problému, který již bude možno subsumovat pod pojem domácí násilí. Ve většině případů dochází 

k opakovaným atakům ze strany agresora, které se navíc velice často střídají s tak zvanými fázemi 

klidu. Pokud jde o aspekt dlouhodobosti, nejsou výjimkou vztahy, v nichž domácí násilí přetrvává 

řadu roků, v extrémních případech i desítky let. 

 Podstatným typickým znakem, který se zrcadlí již v samotném pojmenování tohoto jevu, je 

skutečnost, že oběť a útočník spolu sdílejí obydlí, vedou společnou domácnost, jsou osobami 

vzájemně blízkými a důvěrně známými, jsou k sobě sociálně, ekonomicky a emocionálně 

připoutáni10. Typicky se jedná o osoby v příbuzenském vztahu nebo osoby, které jsou si jinak 

blízké, např. druh a družka. S tímto znakem úzce souvisí znak další, a sice neveřejnost domácího 

násilí. Jednotlivé útoky probíhají v naprosté většině případů v soukromí mezi čtyřmi stěnami za 

zavřenými dveřmi příbytků, daleko od zraků potencionálních svědků. Tento fakt ve spojení se 

skutečností, že oběti domácího násilí se často snaží svoji situaci tajit a stydí se za ni, činí 

z domácího násilí jev vysoce latentní, což značně ztěžuje jeho odhalování, identifikování a 

následné řešení včetně efektivní pomoci oběti a potrestání pachatele.11 

 Asymetrické uspořádání vztahu a s tím spojené jasné rozdělení rolí ve vztahu mezi 

útočníkem a obětí je dalším zásadním znakem domácího násilí. Jedná se o vztah, ve kterém je 

jedna ze zúčastněných osob vždy tou slabší, zranitelnější stranou a druhý účastník vztahu naopak 

prostřednictvím různých forem nátlaku prosazuje svoji vůli a je vždy v převaze. Důležité je také 

zmínit, že takto vymezené role se nestřídají, oběť zůstává stále v pozici oběti, agresor stále hraje 

roli agresora. Různé partnerské hádky a rozepře, vzájemné napadání a rvačky, ve kterých si 

partneři střídají role útočníka a oběti a jsou tedy zhruba v rovnoprávném postavení, nejsou 

považovány za domácí násilí. V případech domácího násilí stojí proti sobě na jedné straně agresor, 

jehož cílem je ovládat oběť, mít nad ní převahu a moc a donutit ji k tomu, aby se chovala tak, jak 

 

 

 

10  VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3.   

přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 20. 
11  Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 6. 
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on chce. Na druhé straně stojí proti agresorovi strachem paralyzovaná a bezmocná oběť, která 

nevidí žádnou cestu ven ze své momentální životní situace, cítí se zahanbeně a poníženě, a tak se 

snaží útočníkovi co nejvíc vycházet v jeho požadavcích vstříc, aby nezavdala příčinu k dalšímu 

útoku.  

 Nezřídka se stává, že oběť si na svoji pozici časem postupně zvykne, smíří se s ní a rezignuje 

na jakoukoli snahu svoji situaci řešit. Takový stav bývá označován jako syndrom týrané osoby 

nebo také syndrom týraného partnera. Jde o tzv. viktimizační syndrom12, který charakterizuje 

zejména prožívání obětí a jejich kontraintuitivní chování, tj. chování, které je v rozporu s obecně 

zažitými představami o tom, jak by se měla chovat „správná“ oběť. Viktimizační syndromy nejsou 

považovány za psychiatrickou nemoc. Syndrom týrané osoby může v jednotlivých individuálních 

případech zahrnovat řadu rozličných klinických diagnóz jako například posttraumatickou 

stresovou poruchu či různé depresivní a úzkostně-neurotické poruchy. Dále se typicky projevuje 

neschopností oběti řešit problematický partnerský vztah a jejím dlouhodobým setrváváním 

v traumatickém prostředí zasaženém domácím násilím. 

 

1.3 Formy domácího násilí 

 

Jak jsem již uvedla výše, domácí násilí je jev, který má velmi rozmanité projevy. V odborné 

literatuře se často rozlišují následující formy domácího násilí, popřípadě jejich různé kombinace: 

• fyzické násilí 

• psychické násilí 

• sexuální násilí 

• sociální násilí 

 

 

 

12  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzně psychologické poznatky k domácímu násilí. Policejní akademie ČR v Praze, s. 

14 Dostupné z: 

http://www.jasr.sk/files/13%20%C4%86%C3%ADrtkov%C3%A1%20DN%20pro%20JA%20a%20SK%202.pdf 
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• ekonomické násilí 

• systémové týrání 

 

Fyzické násilí je nejsnadněji viditelnou, respektive odhalitelnou, formou domácího násilí, 

neboť jeho následky jsou často zjevné a nepřehlédnutelné. Bývá zaměřeno nejčastěji na oběť 

samotnou, ovšem někteří agresoři zaměřují svoji destruktivní pozornost rovněž na osoby oběti 

blízké, oblíbené předměty či na její zvířecí miláčky. Fyzické násilí zahrnuje celou řadu fyzických 

útoků různého typu, například bití pěstmi, kopání, strkání, smýkání, fackování, ohrožování 

zbraněmi, pálení cigaretou, pořezání nožem, házení předmětů, různé formy znehybňování oběti 

jako například přivazování, zamykání do tmavých místností apod. Oběti mají tendenci na dotazy 

okolí týkající se viditelných následků fyzického násilí odpovídat různými smyšlenými příběhy o 

vlastní nešikovnosti či výmluvami, případně chování svého partnera bagatelizují. 

Psychické násilí bývá považováno za jednu z nejhorších forem domácího násilí, neboť je 

velice obtížně odhalitelné, následky bývají pro okolí neviditelné, avšak pro oběť velmi škodlivé a 

těžko napravitelné. Psychickým násilím se rozumí široká škála abusivních způsobů chování 

zahrnující slovní a citové týrání, ponižování, zesměšňování, vydírání, nadávky, vyhrožování 

zabitím či zmrzačením, ale také destruktivní kritika, smyšlená obvinění, přehlížení potřeb oběti, 

zlehčování obav, odpírání spánku, kontrola veškerých aktivit oběti apod. 

Sexuální násilí může mít celou řadu různých podob, avšak podstatným společným rysem 

je, že jedna osoba zneužívá svoji sílu a překračuje osobní hranice druhé osoby v sexuální oblasti 

bez jejího souhlasu. Světová zdravotnická organizace definuje sexuální násilí jako „jakékoliv 

sexuální jednání zahrnující pokusy o dosažení sexuálního styku, nežádoucí sexuální poznámky a 

návrhy, činy směřující k obchodování s lidmi či jinak namířené proti sexualitě jedince, které 

využívají nátlak“.13 V rámci sexuálního násilí se rozlišují kontaktní formy, kdy dochází k přímému 

fyzickému kontaktu pachatele a oběti, jako například hlazení, líbání, nevyžádané doteky, 

znásilnění, vynucené sexuální praktiky,  a dále formy nekontaktní, kdy se pachatel nedostává do 

přímého fyzického kontaktu s obětí, nicméně zasahuje do její intimní zóny. Mezi nekontaktní 

 

 

 

13  World Health Oranization, 2002. World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization. 

ISBN 92-4-154561-5. 
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formy se řadí například exhibicionismus, voyeurství, nucení ke sledování pornografických 

materiálů, pořizování či šíření intimních fotografií či videí oběti bez jejího souhlasu a další.14 

Pro sociální násilí je typická snaha agresora zcela izolovat oběť od okolního světa, posílit 

tak její závislost a současně svoje mocenské postavení ve vztahu. Útočník kontroluje oběť ve všech 

oblastech jejího života, brání jí v kontaktu s rodinou a přáteli, zakazuje jí jakékoli aktivity mimo 

domov. Požaduje například, aby nechodila do práce, nestudovala, přestěhovala se s ním mimo 

město do neznámého prostředí, zakazuje jí používání telefonu, internetu, sledování televize apod. 

Oběť se tak postupně dostává do sociální izolace, nemá se komu svěřit se svým problémem, často 

na sebe a celou situaci začne nahlížet odlišnou optikou a je přesvědčena, že je vše její vina a že si 

veškeré partnerovy restrikce zaslouží. 

Ekonomickým násilím se rozumí veškeré aktivity agresora směřující k tomu, aby oběť 

neměla možnost disponovat finančními prostředky, ať už vlastními nebo rodinnými, anebo o jejich 

poskytování rozhoduje čistě útočník a je spojeno s ponižováním či vydíráním. Za ekonomické 

násilí se považuje také bránění oběti ve výdělečné činnosti, zabavování vydělaných finančních 

prostředků a přidělování kapesného, nepřispívání na chod společné domácnosti, odsouhlasování 

nákupů a podobně. 

Někteří autoři řadí mezi formy domácího násilí také tzv. systémové týrání.15 Jde o 

sekundární viktimizaci obětí domácího násilí, ke které dochází jednak prostřednictvím institucí 

(policie, zdravotníků, sociálních pracovníků), které byly zřízeny právě na pomoc a ochranu obětí 

domácího násilí a z různých důvodů nejsou schopny či ochotny v konkrétním případě domácí 

násilí identifikovat a řešit, ale také ze strany společnosti, médií, rodiny a známých oběti. 

Výše specifikované formy domácího násilí se většinou neobjevují izolovaně, ale naopak se 

vyskytují v různých kombinacích, přičemž méně fyzicky invazivní formy jako je násilí psychické, 

sociální a ekonomické se v mnoha případech později vyvinou v násilí fyzické či sexuální. 

 

 

 

14  POKORNÁ, Dana, JEŽKOVÁ, Veronika. Nejste na to sama. Informace pro oběti sexuálního násilí a jejich 

blízké. Vydání první. Praha: proFem, 2019. s 7 – 8. 

15  VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3.   

přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 27. 
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1.4 Cyklus domácího násilí 

 

Základním znakem domácího násilí, jak již bylo uvedeno dříve, je jeho dlouhodobost a 

opakovanost. Případy domácího násilí mívají obdobný průběh, probíhají v určitých cyklech, 

pohybují se ve spirále. Násilné útoky zpravidla samy nevymizí, ale naopak se opakují a nabírají 

na intenzitě. Tento typický průběh je označován jako cyklus domácího násilí či tzv. spirála násilí 

a zahrnuje čtyři fáze. 

První fází spirály násilí je období stupňování napětí, kdy oběť očekává, že brzy dojde k 

útoku, snaží se co nejvíce vyhovět požadavkům násilného partnera, chová se uctivě až devótně, 

aby eliminovala jakoukoli jeho nespokojenost, a tedy důvod k jejímu napadení. Přes veškerou 

snahu oběti je však agresor stále více rozčilený a podrážděný. 

Další fází cyklu domácího násilí je samotný útok, tedy akt násilí různé formy a různé 

intenzity, při kterém útočník ztrácí kontrolu nad svým jednáním a oběť naopak zažívá pocity 

bezmoci a strachu. Pokud někdy oběť najde sílu a odvahu začít řešit svoji těžkou situaci, pak to 

bývá nejčastěji právě v této akutní fázi cyklu domácího násilí. 

Po výbuchu agrese následuje třetí fáze spirály násilí, která bývá označována jako fáze 

líbánek či usmiřování. Je to období, ve kterém se útočník nezřídka za své činy omlouvá, cítí se 

provinile, snaží se oběť přesvědčit, že už se nic takového nebude znovu opakovat a že si svoji 

chybu uvědomuje a hodlá se napravit. V některých případech naopak agresor svaluje vinu na jiné 

faktory, jako například na alkohol či oběť samotnou, která si dle jeho názoru může za napadení 

sama. V případě, že oběť útočníkovi uvěří a pokračuje ve vztahu s ním, posiluje tak jeho 

přesvědčení o tom, že má situaci pevně ve svých rukou a pokud by se podobná situace opakovala 

v budoucnu, opětovně oběť přesvědčí, aby mu odpustila. V případě, že se oběť v tomto momentu 

rozhodne svoji situaci řešit a ze vztahu odejít, dochází často k dalšímu vyhrožování násilím nebo 

přímo k dalšímu napadení. Tento moment je z hlediska statistických údajů považován za kritický, 

neboť na toto období připadá největší podíl vražd spáchaných ve spojení s domácím násilím. 

Poslední fáze spirály násilí je označována jako fáze popření či relativního klidu, ve které 

dochází k bagatelizování celé situace jak ze strany agresora, tak ze strany oběti. Oběť přesvědčuje 

samu sebe, že vztah s útočníkem má i svoje světlé stránky, omlouvá jeho agresivní chování, 

odpouští mu a věří, že se změní a že vše bude v pořádku.  
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S postupujícím časem se délka jednotlivých fází v násilném vztahu mění. Jednak dochází 

často ke zkracování, a někdy až úplnému vymizení fáze stupňování napětí a fáze usmiřování, dále 

se většinou zkracuje časový odstup mezi výbuchem agrese a relativním klidem. 

Trvání jednotlivých fází spirály násilí je rovněž velmi individuální a liší se případ od 

případu. V některých vztazích projde pár celým cyklem i vícekrát za den, jinde celý cyklus probíhá 

týdny i měsíce.16 

 

 

 

16  SPILKOVÁ, Jana. Aspekty problematiky domácího násilí z pohledu oběti, pachatele a okolí. In: Sborník Domácí   

násilí a zdravotně postižení. Praha: Orfeus, 2005, s. 41. 
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2 Právní úprava problematiky domácího násilí v České republice 

  V České republice se začala větší pozornost problematice domácího násilí věnovat až na 

začátku 90. let 20. století, a to zejména díky iniciativě ženských nevládních organizací a 

občanských sdružení, které se zabývaly sledováním dodržování lidských práv anebo pomocí 

obětem trestných činů. Cílem snažení těchto občanských iniciativ bylo zejména otevření veřejné 

diskuze o problematice domácího násilí, poukázání na jeho závažné následky a také vytvoření 

systému účinných opatření na ochranu obětí domácího násilí. 

  Dalším podnětem k veřejné diskuzi o domácím násilí bylo vyjádření Výboru OSN pro 

odstranění diskriminace žen v roce 2002, který vyzval Českou republiku k přijetí takových 

právních institutů, které by obětem násilí poskytovaly účinné prostředky ochrany před násilnou 

osobou. V roce 2002 byla proto pod vedením Ministerstva vnitra České republiky vytvořena 

meziresortní pracovní skupina, jejímž úkolem bylo vytvořit právní rámec pro zavedení 

interdisciplinárních týmů specializovaných na odhalování a stíhání případů domácího násilí.17 

V rámci této iniciativy také probíhaly ve všech krajích tzv. Kulaté stoly o domácím násilí v České 

republice. 

  Po mnoha letech celospolečenských diskuzí byla přijata novela trestního zákoníku, která 

s účinností od 1. června 2004 zavedla novou skutkovou podstatu trestného činu „Týrání osoby 

žijící ve společném bytě nebo domě“.  To byla zásadní změna, kterou stát deklaroval nepřípustnost 

domácího násilí. 

  V březnu 2006 byl následně přijat zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím, tedy tzv. zákon o ochraně před domácím násilím. Dále 

byla na základě nového zákona o sociálních službách vytvořena síť intervenčních center a novelou 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí byly děti vyrůstající v rodinách postižených domácím 

násilím zařazeny mezi ohrožené děti vyžadující zvýšenou pozornost.  

  Tyto podstatné legislativní změny zajistily poměrně rychlou a efektivní možnost ochrany 

pro osoby ohrožené domácím násilím. Stále však chyběla reflexe této problematiky 

v soukromoprávním kodexu. To bylo napraveno přijetím nového občanského zákoníku účinného 

od 1. ledna 2014, který obsahuje mimo jiné zvláštní ustanovení proti domácímu násilí. 

 

 

 

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, s. 95 - 98. 
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  Vývoj právní úpravy domácího násilí v České republice se tedy posunul od počáteční 

kriminalizace tohoto jednání, přes zákon o ochraně domácího násilí a právní ochranu 

poskytovanou veřejnoprávními předpisy až k úpravě právních institutů poskytujících ochranu 

obětem domácího násilí v soukromém právu. V následující podkapitole bych ráda zmapovala 

současnou právní úpravu domácího násilí v České republice. 

 

2.1 Přehled aktuální právní úpravy domácího násilí v České republice 

 

  Vývoj právní úpravy domácího násilí samozřejmě pokračuje i nadále. V současné době je 

tato problematika upravena v řadě zákonů, jejichž stručný přehled předkládám v této podkapitole.  

  Domácí násilí upravuje zejména zákon č. 135/ 2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím, který byl koncipován jako složená novela následujících 

zákonů – zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 

a zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Tento 

zákon uvedl do života některé nové právní instituty jako například vykázání násilné osoby ze 

společného obydlí, speciální předběžná opatření na ochranu osob ohrožených domácím násilím a 

vytvořil také síť intervenčních center. 

  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ukládá krajským úřadům povinnost zřizovat 

a spravovat intervenční centra v rámci jejich samostatné působnosti a současně upravuje postavení 

a kompetence těchto intervenčních center, jejichž úkolem je zejména poskytování akutní 

individuální sociální a psychologické pomoci a následně zprostředkování lékařské, sociální, 

psychologické a právní pomoci.18 

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zařadil děti vyrůstající v rodinách 

postižených domácím násilím do skupiny ohrožených dětí vyžadujících zvýšenou pozornost 

příslušných orgánů sociálně-právní ochrany dětí spočívající především v preventivní a poradenské 

činnosti.19 Tento zákon také zakotvuje oznamovací povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

vůči orgánům činným v trestním řízení v případě jakéhokoli podezření, že dochází k násilí mezi 

 

 

 

18  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, § 60a 
19   VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3.   

přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 100. 
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rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími fyzickými osobami v domácnosti 

obývané dítětem.20 

  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, upravuje právní institut vykázání, který 

opravňuje příslušníky Policie České republiky vykázat násilnou osobu na dobu 10 dnů z bytu či 

domu obývaného společně s osobou ohroženou násilným útokem nebo k uložení zákazu vstupu 

násilné osobě, pokud nebyla intervenci přítomna, a také ke kontrole dodržování uložených 

povinností. Zákon rovněž stanoví policejním orgánům povinnost informovat o proběhlém 

vykázání příslušné intervenční centrum, dále soud, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na 

vydání předběžného opatření a případně též příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, pokud 

v dotčeném obydlí žije nezletilá osoba.21 

  Ochranou a pomocí obětem nejen domácího násilí se zabývá zákon č. 45/2013 Sb., o 

obětech trestných činů, který upravuje práva obětí trestných činů, podmínky poskytování peněžité, 

psychologické, sociální a právní pomoci.  

  Problematiku domácího násilí reflektují samozřejmě i zákon č. 89/2013 Sb., občanský 

zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád, dále jen „TŘ“), kterými se budu podrobněji zabývat v následujících podkapitolách. 

 

2.2 Soukromoprávní ochrana před domácím násilím 

 

 Až do přijetí nového občanského zákoníku v českém právním řádu neexistovala 

soukromoprávní ustanovení proti domácímu násilí. Domácí násilí nebylo ani v nejmenším řešeno 

ani v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ani v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku.22 

  Teprve zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zakotvil v § 751 až § 753 tzv. zvláštní 

ustanovení proti domácímu násilí, které se vztahuje na všechny osoby, které žijí ve společné 

rodinné domácnosti. Tato nová soukromoprávní úprava domácího násilí poskytuje ohrožené osobě 

ochranu zejména ve spojení se společným bydlením, když stanoví, že „pokud se stane další 

společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachází jejich rodinná domácnost, pro 

jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, 

 

 

 

20  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, § 51 odst. 5 písm. b) 
21  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, § 44 - § 47 
22  Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 29. 
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kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě 

i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet“23. Toto ustanovení 

tedy poskytuje možnost zasáhnout proti osobě, která se v bytě nebo domě dopouští takového 

jednání, které vykazuje znaky domácího násilí. Soud může na návrh omezit takové jednání dotčené 

osoby, případně i vyloučit právo násilnické osoby v domě nebo bytě bydlet. Právo bydlet v bytě 

či domě lze omezit, resp. vyloučit, na dobu nejdéle šesti měsíců. Soud v takových případech 

vychází nejen z obsahu žaloby, ale také z výsledků dokazování a zvažuje délku omezení práva 

bydlet v bytě či domě nebo jeho vyloučení. Nic nebrání tomu, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, 

aby soud na základě nové žaloby rozhodnul znovu.24 Násilné chování, které vykazuje znaky 

domácího násilí, nemusí směřovat jen vůči manželovi, popř. bývalému manželovi, ale vůči 

kterékoli osobě, která spolu s manžely, popř. bývalými manžely žije v jejich rodinné domácnosti. 

Občanský zákoník proto stanoví, že „právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má také 

každá jiná osoba, která žije spolu s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti“.25 

Ochrany proti domácímu násilí se však nemůže domáhat osoba, která spolu s manžely nebo 

bývalými manžely sice žije, ale všechny tyto osoby žijí v cizí rodinné domácnosti. V takových 

případech je pak nezbytné, aby se dotčená osoba podle konkrétních okolností domáhala účinné 

ochrany buď prostřednictvím toho, kdo jí bydlení v bytě nebo domě umožnil, nebo prostřednictvím 

jeho manžela. 

  Občanský zákoník řeší problematiku domácího násilí také ve spojení s výživným 

rozvedeného manžela, konkrétně v souvislosti s ustanovením upravujícím výživné, které bývá 

zpravidla označováno jako sankční výživné. Občanský zákoník stanoví, že „nedohodnou-li se 

manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně 

nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, 

navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který 

zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň“.26 Avšak pokud se bývalý 

manžel dopustil vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá na 

takové výživné právo, i když by jinak podmínky pro přiznání práva na výživné splňoval. 27 

Domnívám se, že i bez této explicitní úpravy by z důvodu námitky domácího násilí nebylo možné 

 

 

 

23  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 751 
24  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 752 
25  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 753 
26  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 762 odst. 1 
27  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 762 odst. 2 
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výživné v sankčním režimu přiznat, protože takový výklad a aplikace právního předpisu by byly 

zjevně v rozporu s dobrými mravy28. Otázkou zůstává, proč zákonodárce stanovil negativní 

důsledek jednání vykazujícího znaky domácího násilí výslovně pouze u tzv. sankčního výživného, 

a ne již u běžného výživného pro rozvedeného manžela. 

  Další oblastí, ve které občanský zákoník zavedl novou právní úpravu týkající se domácího 

násilí, je dědické právo, konkrétně ustanovení upravující dědickou nezpůsobilost. Na základě této 

právní úpravy je z dědického práva jako zákonný dědic vyloučen zůstavitelův manžel v případě, 

že v den zůstavitelovy smrti probíhá řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh 

podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu, který naplňuje znaky 

domácího násilí.29 Problém této právní úpravy však tkví v tom, že je vydědění vázáno již na 

samotnou skutečnost, že zůstavitel podal návrh na rozvod manželství a odůvodnil ho tím, že se 

manžel vůči němu dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, a následně však zemřel v 

průběhu řízení o tomto návrhu. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že v takovémto 

případě je zjevné, že manželství bylo rozvráceno z příčin na straně druhého manžela. To však nelze 

s jistotou tvrdit v případě, že ve věci neproběhlo řízení o rozvodu, nebylo již možno vyslechnout 

zůstavitele jakožto navrhovatele rozvodu, nebyli vyslechnuti svědci a řízení bylo v důsledku úmrtí 

zůstavitele zastaveno. V takovýchto případech lze očekávat, že pozůstalý manžel bude tvrdit, že 

se domácího násilí nedopouštěl, a že bude trvat na svém dědickém právu jako zákonný dědic,  

tj. bude zřejmě účastníkem řízení o pozůstalosti, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jeho 

dědickém právu30. Vzhledem k tomu, že skutečnost, zda docházelo k domácímu násilí či nikoli, je 

mezi dědici skutečností spornou, tak soud, u kterého probíhá řízení o pozůstalosti, pak zřejmě 

odkáže toho, jehož dědické právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby své 

právo uplatnil žalobou.31 Protože je prakticky nemožné, aby pozůstalý manžel dokazoval, že se 

domácího násilí nedopustil, bude zřejmě nezbytné, aby ostatní dědicové případně dokázali opak a 

soud vydal rozsudek, že pozůstalý manžel není dědicem ze zákonné dědické posloupnosti. 

  Z hlediska ochrany obětí domácího násilí jsou velmi důležitá také ustanovení občanského 

zákoníku upravující osobnost člověka, která stanoví, že „ochrany požívají zejména život a 

důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, 

 

 

 

28  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 2 odst. 3 
29  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 1482 odst. 1 
30  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, § 110 odst. 1 
31  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, § 170  
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soukromí a jeho projevy osobní povahy“.32 Ten, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat 

se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.33 

K právní úpravě obsažené v občanském zákoníku je potřeba podotknout, že dosud neobsahuje 

přesné vymezení pojmu domácí násilí.34 

  Výše uvedená hmotněprávní úprava našla svoji procesní reflexi v podobě 

soukromoprávních předběžných opatření, jejichž právní úprava byla s účinností od 1. 1. 2014 

zahrnuta do zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

  Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí lze vydat jen na návrh, jehož 

obsahem je mimo jiné též vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení 

navrhovatele a odpůrce ve společné domácnosti pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného 

nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo vůči jiné osobě, která ve společné domácnosti žije, 

anebo vylíčení skutečností osvědčujících nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.35 

Soud při rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření neprovádí dokazování. Pro jeho 

rozhodnutí je potřeba, aby byly navrhovatelem tvrzené skutečnosti tzv. osvědčeny, tj. aby 

navrhovatel přesvědčil soud o důvodnosti návrhu.36  

  Návrhem na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí se může 

navrhovatel domáhat, aby soud uložil odpůrci povinnost opustit společné obydlí i jeho 

bezprostřední okolí, povinnost nevstupovat do bezprostředního okolí společného obydlí, povinnost 

zdržet se setkávání s navrhovatelem a povinnost zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování 

navrhovatele jakýmkoli způsobem. Jestliže návrh neobsahuje všechny náležitosti, a pro tyto vady 

není možné o návrhu rozhodnout, soud navrhovatele vhodným způsobem vyzve k doplnění návrhu 

a poučí ho o důsledcích nevyhovění této výzvě. Tato právní úprava je zásadně odlišná od obecné 

úpravy předběžných opatření podle občanského soudního řádu, který nedostatek náležitostí, popř. 

neurčitost či nesrozumitelnost, sankcionuje odmítnutím návrhu, jestliže není možné pro tyto vady 

pokračovat v řízení. Zákonodárce v tomto případě tedy přistoupil k mírnější právní úpravě a zřejmě 

tak zohlednil často emocionálně značně vypjaté situace a složité okolnosti, za kterých zpravidla 

 

 

 

32  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 81 odst. 2 
33  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 82 odst. 1 
34   VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3.   

přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 107. 
35  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, § 402 odst. 1 
36  CHALUPSKÁ, Lenka. K současné úpravě předběžných opatření proti domácímu násilí - I. část. In: Právní 

prostor, 2015. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/k-soucasne-uprave-

predbeznych-opatreni-proti-domacimu-nasili-i-cast 
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dochází k podávání návrhu na vydání tohoto předběžného opatření. Soud je povinen o návrhu 

rozhodnout bez jednání v poměrně krátké lhůtě 48 hodin. Zákon soudu neumožňuje určit dobu 

trvání předběžného opatření s přihlédnutím k specifickým okolnostem konkrétního případu, ale 

výslovně stanoví, že předběžné opatření trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti, přičemž rozhodnutí 

je vykonatelné jeho vydáním. Pokud rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření předcházelo 

vykázání podle jiného právního předpisu a lhůta pro trvání vykázání neuplynula před nabytím 

vykonatelnosti předběžného opatření, pak se o tuto dobu prodlužuje doba trvání předběžného 

opatření.37 Navrhovatel může před uplynutím doby trvání předběžného opatření podat návrh na 

její prodloužení, přičemž podáním takového návrhu se prodlužuje doba trvání předběžného 

opatření do doby, než o něm soud rozhodne. K rozhodnutí o návrhu na prodloužení doby trvání 

předběžného opatření soud zpravidla nařídí jednání a do 2 měsíců od jeho podání o něm rozhodne. 

Soud může prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen na nezbytně nutnou dobu. Předběžné 

opatření zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.38 

  Návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí může podat 

i nezletilý starší 16 let, kterému zákon pro toto řízení přiznává plnou procesní způsobilost. Pokud 

je navrhovatelem nezletilý mladší 16 let, podává návrh jeho jménem zákonný zástupce, orgán 

sociálně-právní ochrany dětí anebo advokát na základě plné moci, pokud má nezletilý pro udělení 

plné moci přiměřenou rozumovou a volní vyspělost. 

  Vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí není navázáno na 

rozhodnutí ve věci samé, tzn. že podmínkou nařízení tohoto předběžného opatření není tvrzení, 

jakou žalobu hodlá navrhovatel podat ve věci samé. Jde o zvláštní případ předběžného opatření, 

kdy již samotným jeho vydáním se problém vyřeší, třeba jen dočasně. Ohrožená osoba však získá 

potřebný klid a prostor na případné podniknutí právních kroků a může například zahájit řízení ve 

věci samé, podat návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, žalobu o vypořádání společného 

jmění manželů nebo také žalobu o vyklizení nemovité věci. Nicméně pokud žádný návrh či žalobu 

podat nechce, tak nemusí.39 

  Přijetím nového občanského zákoníku, novelou občanského soudního řádu a přijetím 

zákona o zvláštních řízeních soudních došlo k zásadním změnám v soudní ochraně obětí domácího 

 

 

 

37  VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3.   

přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 122. 
38  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, § 410 a násl. 
39  ČUHELOVÁ, Kateřina. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Vydání druhé. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 35. 
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násilí v oblasti soukromého práva. Přijetím nového trestního zákoníku a poměrně rozsáhlou 

novelou TŘ proběhly další podstatné změny týkající se právní úpravy domácího násilí v našem 

právní řádu, kterým se budu věnovat v následující podkapitole. 

 

2.3 Trestněprávní ochrana před domácím násilím 

  

  Z obecného hlediska lze přístupy k řešení otázek domácího násilí rozlišovat na přístup 

represivní a preventivní.40 Represivní přístup spočívá především v kriminalizaci domácího násilí 

v podobě skutkové podstaty trestného činu. Preventivní přístup se naopak soustřeďuje na řešení 

domácího násilí zejména v jeho raných fázích prostřednictvím mimotrestních prostředků (např. 

mediační služby, intervenční centra apod.). V této podkapitole se budu věnovat právní úpravě 

domácího násilí reprezentující spíše represivní přístup. 

  Problematika domácího násilí nebyla ve starém trestním zákoníku, tedy zákoně č. 140/1961 

Sb., upravena v samostatné skutkové podstatě. Jednání vykazující znaky domácího násilí se 

posuzovala podle jiných ustanovení trestního zákoníku, pokud naplňovala zákonné znaky 

skutkových podstat daných trestných činů. Až teprve novela tohoto zákona (č. 91/2004 Sb.), 

v reakci na společenskou potřebu trestněprávní úpravy tohoto sociálně-patologického jevu 

kriminalizovala domácí násilí zavedením nové skutkové podstaty trestného činu v § 215a Týrání 

osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, a to s účinností od 1. 6. 2004. Tento okamžik 

lze považovat za první významný úspěch mnohaletých vytrvalých snah občanských iniciativ a 

dalších zainteresovaných subjektů a jednotlivců o legislativní změny reflektující stoupající zájem 

veřejnosti na komplexním řešení této problematiky. 

  Přijetí nového trestního zákoníku, tj. zákona č. 40/2009 Sb. (dále jen „TZ“), bylo 

výsledkem mnohaletého úsilí o rekodifikaci trestního práva v České republice. Tento zákon nabyl 

účinnosti 1. ledna 2010 a zohledňuje společenské změny, ke kterým došlo za posledních několik 

desítek let.  

  Mezi základní hodnoty chráněné trestním právem náleží život a zdraví člověka, jejichž 

ochranu TZ v rámci systematizace zvláštní části dokonce staví na první místo. V souvislosti s tím 

je však třeba zmínit úlohu trestního práva, které je chápáno jako prostředek ultima ratio, tedy krajní 

prostředek, který nastupuje až v případech, kdy ostatní právní či mimoprávní prostředky selhávají. 

 

 

 

40  Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 89. 
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Z tohoto důvodu je proto potřebné a nezbytné, aby problematika domácího násilí byla upravena 

v právní řádu komplexně, tj. i v dalších právních odvětvích. 

  Trestní právo pojem domácí násilí jako takový nedefinuje, tento pojem není v trestním 

zákoníku explicitně zmíněn. Názory na absenci přesné zákonné definice pojmu domácího násilí a 

rovněž na neexistenci skutkové podstaty trestného činu, která by přímo v názvu tento pojem 

obsahovala, se různí, když na jedné straně je akcentována potřeba jednoznačného vymezení toho, 

co je a co není domácím násilím, a na straně druhé se zdůrazňuje jako výhoda možnost subsumovat 

jednání nesoucí znaky domácího násilí i pod celou řadu dalších skutkových podstat trestného činu. 

  V následujících podkapitolách se budu věnovat charakteristice vybraných skutkových 

podstat trestných činů, jejichž aplikace připadá v úvahu při řešení případů domácího násilí, 

přičemž budu vycházet ze systematizace zvláštní části TZ, kdy v jednotlivých hlavách zvláštní 

části jsou zařazeny skutkové podstaty podle významu trestním právem chráněného zájmu či 

hodnoty. 

2.3.1 Trestné činy proti životu a zdraví 

  

  Hlava I zvláštní části TZ upravuje trestné činy proti životu a zdraví. Zájem společnosti na 

ochraně života a zdraví je deklarován již v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb., Listině základních práv 

a svobod, která v článku 6 odstavci 1 uvádí, že „Každý má právo na život. Lidský život je hoden 

ochrany již před narozením.“ Jedná se o základní ústavně zaručené právo, které je přímo 

aplikovatelné, avšak k plnému uplatnění tohoto práva je potřeba zajistit jeho konkretizaci v rámci 

celého právního řádu. Hlava I zvláštní části TZ představuje jednu z těchto konkretizací.41 

  Jak již bylo uvedeno výše, agrese v násilném vztahu mívá vzrůstající tendenci a pokud 

nedojde k včasné intervenci, dochází v mnoha případech k takovým fyzickým útokům, jejichž 

následky mohou být jednak zranění různého stupně závažnosti, ale i úmrtí oběti. 

 Jedním z aplikovatelných ustanovení TZ na nejzávažnější případy domácího násilí tedy 

může být trestný čin vraždy upravený v ustanovení § 140 TZ. Objektem chráněným tímto 

ustanovením je zcela zřejmě lidský život. Objektivní stránka vždy spočívá v usmrcení člověka, 

které může být spácháno jak konáním, tak i opomenutím. Pachatelem trestného činu vraždy může 

být kdokoli, není tedy stanoven požadavek speciálního či konkrétního subjektu. K naplnění znaků 

 

 

 

41  KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 281. 
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skutkové podstaty trestného činu vraždy se vždy vyžaduje úmysl, ovšem míra úmyslného 

způsobení následku nebývá u všech vražd stejná. Z tohoto důvodu tak zákon kromě prostého 

úmyslného usmrcení upraveného v prvním odstavci ustanovení § 140 TZ přísněji postihuje vraždu 

spáchanou s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, a to ve druhém odstavci tohoto ustanovení.  

 Vražda prostá je tedy spáchána zpravidla pachatelem v náhlém hnutí mysli, tzv. v afektu, 

když pachatel většinou spontánně reaguje na nějakou konfliktní situaci předcházející samotné 

vraždě (např. vražda manžela/manželky po předchozí vyhrocené hádce). Vraždou spáchanou 

s rozmyslem nebo po předchozím uvážení se rozumí situace, kdy pachatel spáchá tento trestný čin 

po velmi krátké úvaze42, tj. jedná uváženě (tedy s rozmyslem), anebo předem zváží rozhodující 

okolnosti provedení činu a čin z hlediska jeho provedení naplánuje (tj. úmyslně usmrtí jiného po 

předchozím uvážení)43. Přitěžující okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby pak 

zákonodárce taxativně specifikuje ve třetím odstavci ustanovení § 140 TZ. 

 Trestný čin zabití obsažený v ustanovení § 141 TZ je novou skutkovou podstatou trestného 

činu, kterou předchozí trestní zákoník (zákon č. 140/1961 Sb.) neobsahoval. Jedná se o úmyslný 

trestný čin, který zohledňuje zkratkovité jednání pachatele, který úmyslně usmrtí jiného v silném 

rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku 

předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného44, a z tohoto důvodu také takového pachatele 

trestá mírněji než pachatele trestného činu vraždy.  

 NSČR judikoval, že „silné rozrušení pachatele je duševní stav, při němž pachatel jak vnitřně, 

tak i zpravidla navenek vykazuje značné emoční vzrušení či neklid ovlivňující jeho další jednání a 

projevující se v průběhu činu, a to bez ohledu na to, zda se na takovém rozrušení podílí nervová 

labilita či přímo duševní porucha u pachatele (tzv. psychické predispozice), anebo je příčinou 

silného rozrušení pouze vlastní strach, úlek, zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí mysli“.45 Silným 

rozrušením se tedy rozumí stav, který omezuje jednajícího v jeho schopnosti racionálně zhodnotit 

konkrétní životní situaci a na základě tohoto zhodnocení vzhledem k dané situaci adekvátně jednat, 

a to aniž by současně musela být tímto stavem ovlivněna příčetnost pachatele.46 K mechanismu 

 

 

 

42  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 524. 
43  Důvodová zpráva k ustanovení § 140 zák. Č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [online].  

 Dostupné z: http://www.beck-online.cz 
44  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, § 141 
45  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. 11. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1318/2014 
46  LUXOVÁ, Lucie. Silné rozrušení u trestného činu zabití. [online]. [Cit.12.5.2020] 

  Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/silne-rozruseni-u-trestneho-cinu-zabiti-99196.html 

http://www.beck-/
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vzniku silného rozrušení se dále NSČR vyjádřil v tom smyslu, že „silné rozrušení může u 

pachatele vzniknout postupně, např. v důsledku narůstajících obav o život při pronásledování, ale 

i náhle či prudce. Silné rozrušení může mít i povahu náhlé nebo prudké afektivní reakce na 

okamžitě vzbuzený strach, úlek, zmatek apod. Z hlediska jeho trvání půjde zpravidla o krátce 

trvající stav, ale zejména u afektivních reakcí se může jednat i o stav déle trvající (tzv. 

protrahovaný, kumulovaný nebo chronický afekt). Stav vzrušení se projevuje zvláštním chováním 

doprovázeným až fyziologickými změnami organismu.“47 K obecnému pojmu „omluvitelné hnutí 

mysli“, kterým TZ explicitně rozumí strach, úlek a zmatek (jde však pouze o demonstrativní 

výčet), NSČR uvádí, že „jde v zásadě o nelibé emotivní reakce na podstatný vnější podnět v 

podobě útoku, nebezpečí či jiného ohrožení, které jsou zpravidla spojeny s neurovegetativními 

projevy. Tato omluvitelná hnutí mysli musí navazovat na podněty mimořádné intenzity a 

závažnosti, neboť musí vyvolat silné rozrušení (např. u strachu půjde o vystupňovanou obavu o 

svůj život nebo o život blízkých osob, popř. o jinou vážnou újmu na zdraví). Jinými omluvitelnými 

hnutími mysli mohou být např. soucit, žal nebo smutek. Bylo by možno sem zařadit i pocity 

neřešitelnosti či bezvýchodnosti z dlouhodobých a stresujících vztahů, např. manželské nebo 

partnerské krize apod.“48  

 Kromě shora specifikovaných omluvitelných afektivních reakcí upravuje TZ rovněž 

samostatnou privilegovanou skutkovou okolnost u pachatele trestného činu zabití, a sice 

skutečnost, že jiného úmyslně usmrtil v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného. Předchozím zavrženíhodným jednáním poškozeného ustálená judikatura rozumí 

„takové chování poškozeného, jež je obecně považováno za jednání v příkrém rozporu s morálkou 

a svědčí o morální zvrhlosti, bezcitnosti, bezohledném sobectví a o neúctě poškozeného k ostatním 

osobám nebo společnosti. Je třeba zdůraznit, že míra závažnosti, resp. negativní charakter 

provokujícího chování poškozeného musí být v odpovídajícím poměru k mimořádnému významu 

objektu trestného činu zabití, kterým je lidský život. Ustanovení § 141 odst. 1 trestního zákoníku 

ve své druhé variantě musí být proto vykládáno spíše restriktivně. Zavrženíhodným jednáním je 

třeba rozumět takové vědomé a úmyslné jednání poškozeného, které je z hlediska etických měřítek 

společnosti mimořádně škodlivé, zraňující a pro druhé ponižující nebo hrozící jim způsobit 

 

 

 

47  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 3 Tdo 1298/2018 
48  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 3 Tdo 1298/2018 
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závažnou újmu na jejich právech.“ 49 Může se tedy jednat jak o bezprostřední fyzické násilné 

útoky, tak o násilí psychické způsobilé jinému závažně ublížit, např. domácí násilí, různé formy 

vydírání, stalking, znásilnění, sexuální nátlak, šikana, útisk apod.50  

 Z výše uvedeného je zřejmé, že trestného činu zabití se v případech domácího násilí 

nedopouští agresor, ale zpravidla samotná oběť domácího násilí, a to v reakci na zavrženíhodné 

jednání útočníka. Pokud jde o charakteristiku skutkové podstaty trestného činu zabití, je obdobná 

té u trestného činu vraždy. Objektem je zcela logicky lidský život a objektivní stránka spočívá ve 

způsobení smrti člověka. Pokud jde o subjekt, pak pachatelem trestného činu zabití může být stejně 

jako u trestného činu vraždy kdokoli. K naplnění subjektivní stránky trestného činu zabití se 

vyžaduje vždy zavinění úmyslné, ať už jde o úmysl přímý či nepřímý.51 

  V rámci hlavy I zvláštní části TZ jsou v souvislosti s domácím násilím často aplikována 

ustanovení týkající se ublížení na zdraví. Konkrétně se jedná o ustanovení § 145 TZ upravující 

těžké ublížení na zdraví, ustanovení § 146 TZ upravující ublížení na zdraví a také ještě jeho 

modifikace obsažená v ustanovení § 146a, tzv. ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. 

Objektem chráněným výše uvedenými ustanoveními je lidské zdraví. Tyto trestné činy mohou být 

spáchány jak konáním, tak opomenutím takového konání, k němuž byl pachatel povinen. Uvedené 

skutkové podstaty nevyžadují speciální ani konkrétní subjekt, pachatelem těchto trestných činů 

tedy může být kdokoli. Z hlediska subjektivní stránky skutkové podstaty těchto trestných činů je 

zapotřebí, aby pachatel jednal v úmyslu ublížit jinému na zdraví nebo v případě trestného činu 

podle ustanovení § 145 TZ v úmyslu způsobit jinému těžkou újmu na zdraví. Slovní spojení 

„ublížení na zdraví“ a „těžká újma na zdraví“ jsou pojmy právními a je úkolem soudu v každém 

konkrétním případě individuálně rozhodnout, zda došlo k naplnění jejich znaků, které jsou blíže 

specifikovány ve výkladovém ustanovení § 122 TZ.52 V odstavci prvním tohoto ustanovení zákon 

stanoví, co rozumí pod pojmem „ublížení na zdraví“. 

  „Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném 

onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen 

po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření.“53 

 

 

 

49  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 6 Tdo 372/2018 
50   VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3. 

přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 169. 
51  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 526-528. 
52  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 539. 
53  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, § 122 odst. 1 
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 V souladu s ustálenou judikaturou se ke splnění podmínky znesnadnění obvyklého způsobu 

života poškozeného „nikoli jen po krátkou dobu“ požaduje doba alespoň sedmi dnů, přičemž soud 

každý jednotlivý případ posuzuje samostatně a ve všech jeho souvislostech.  

 Ve druhém odstavci výše uvedeného výkladového ustanovení zákonodárce blíže popisuje, 

co je těžkou újmou na zdraví. 

„Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. 

Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví 

a) zmrzačení, 

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, 

c) ochromení údu, 

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 

e) poškození důležitého orgánu, 

f) zohyzdění, 

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 

h) mučivé útrapy, nebo 

i) delší dobu trvající porucha zdraví.“54 

 V souvislosti s problematikou domácího násilí je vhodné zmínit, že při splnění určitých 

podmínek je za těžkou újmu na zdraví považována posttraumatická stresová porucha, která se 

velmi často objevuje u obětí domácího násilí. NSČR k tomu uvádí, že „pokud jde o vznik 

posttraumatické stresové poruchy, ta může u poškozeného v různé intenzitě přetrvávat po relativně 

dlouhou dobu, avšak o těžkou újmu na zdraví podle § 122 odst. 2 písm. i) trestního zákoníku se 

může jednat jen v případě, že tato psychická porucha se po delší dobu (tj. obecně alespoň kolem 

šesti týdnů) projevuje jako vážná porucha zdraví. Tento zákonný znak plyne z návěty § 122 odst. 2 

trestního zákoníku, podle níž musí jít o vážnou poruchu zdraví srovnatelnou s jinými vážnými 

poruchami zdraví (nebo vážnými onemocněními) obsaženými v ostatních alternativách tohoto 

zákonného ustanovení, jako je např. ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, mučivé 

útrapy, poškození důležitého orgánu apod.“55 

  Podobně jako zákonodárcem pojímaný vztah privilegované skutkové podstaty trestného 

činu zabití ke skutkové podstatě trestného činu vraždy je konstruována skutková podstata trestného 

 

 

 

54  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, § 122 odst. 2 
55  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 751/2017 
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činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky upravená v ustanovení § 146a TZ, která je 

privilegovanou skutkovou podstatou k ustanovením o ublížení na zdraví a těžkém ublížení na 

zdraví obsažených v § 145 a § 146 TZ.56 Kritéria pro to, aby mohlo být pachatelovo jednání 

kvalifikováno jako trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, jsou totožné jako je tomu 

u trestného činu zabití, tj. ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo 

jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného, jejichž rozbor je uveden výše u výkladu ustanovení § 141 TZ. 

  U trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 146 trestního zákonu je potřeba 

upozornit na skutečnost, že se jedná o trestný čin, pro jehož spáchání lze zahájit a v již zahájeném 

trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného, pokud je pachatel ve vztahu 

k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď v souladu 

s ustanovením § 100 odst. 2 TŘ.57 

 

2.3.2 Trestné činy proti svobodě 

 

  Trestné činy proti svobodě zařadil zákonodárce v rámci systematizace zvláštní části TZ do 

dílu 1 hlavy II, která upravuje trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí 

a listovního tajemství. Objektem této skupiny trestných činů je lidská svoboda, jejíž ochrana je 

zakotvena na ústavní i mezinárodněprávní úrovni. Listina základních práv a svobod ve svém 

prvním článku stanoví, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech, a v článku osmém 

zaručuje všem lidem osobní svobodu.58 Na mezinárodněprávní úrovni je lidská svoboda zakotvena 

například v článku pět Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který upravuje právo 

na svobodu a osobní bezpečnost. 

  V souvislosti s domácím násilím dochází velmi často k páchání trestných činů zbavení či 

omezování osobní svobody, které jsou upraveny v ustanoveních § 170 a § 171 TZ. Objektem těchto 

trestných činů je svoboda pohybu člověka, přičemž objektivní stránka spočívá v pachatelově 

protiprávním omezení volnosti pohybu jiné osoby, které musí být nesnadno překonatelné. NSČR 

se k této problematice blíže vyjádřil v tom smyslu, že „bránění v užívání osobní svobody 

představuje zásah do osobní svobody, jímž se znemožňuje nebo omezuje volný pohyb člověka a 

 

 

 

56  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 1152. 
57  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, § 163 odst. 1 
58  Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 1 a čl. 8  
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zároveň se mu zabraňuje o svém pohybu svobodně rozhodovat. Bránění v užívání osobní svobody 

musí být nesnadno překonatelné. Může jít o uzavření v místnosti nebo v budově, znemožnění 

pohybu svázáním, svíráním v náruči, držením paží nebo jiným uchopením a zadržováním nebo o 

zabránění poškozenému vystoupit z dopravního prostředku v důsledku rychlé jízdy nebo 

uzamčením dveří anebo o zbavení tělesně postižené osoby pomůcek, bez nichž není schopna se 

sama pohybovat apod. Ani délka doby, po kterou se svoboda omezuje, v zásadě není rozhodná. I 

když může jít o omezování třeba jen na krátkou dobu, na druhou stranu délka této doby má nemalý 

význam při posuzování stupně nebezpečnosti činu pro společnost.“59. Zákon u shora uvedených 

skutkových podstat trestných činů nestanoví žádné speciální požadavky na osobu pachatele,  

tzn. že pachatelem těchto trestných činů může být kdokoli. K naplnění subjektivní stránky 

uvedených skutkových podstat je potřeba úmyslného zavinění. Stejně jako u trestného činu 

ublížení na zdraví upraveného v ustanovení § 146 TZ se u trestného činu omezování osobní 

svobody podle ustanovení § 171 odst. 1 a 2 TZ vyžaduje k trestnímu stíhání souhlas 

poškozeného.60  

  Rozlišujícími kritérii mezi trestnými činy zbavení a omezování osobní svobody jsou 

především dva faktory, a sice jednak povaha a intenzita zásahu do osobní svobody poškozeného, 

jednak délka trvání takového zásahu. Tato kritéria podrobněji rozvedl NSČR, když uvedl, že 

„zásadně platí, že čím je zásah do osobní svobody poškozeného co do povahy a intenzity 

razantnější, silnější a citelnější, tím kratší doba postačí k tomu, aby byl takový zásah považován 

za zbavení osobní svobody, a naopak čím menší je razance, síla a citelnost zásahu do osobní 

svobody poškozeného, tím delší doba je nutná k tomu, aby zásah mohl být posouzen jako zbavení 

osobní svobody. Např. při spoutání poškozeného, při jeho přivázání k pevné překážce nebo při 

jeho umístění do mimořádně stísněného prostoru (do sudu, klece, bedny, zavazadlového prostoru 

automobilu apod.) postačí k tomu, aby šlo o zbavení osobní svobody, i velmi krátká doba, nejde-li 

o dobu zcela zanedbatelnou. Naproti tomu, jestliže poškozený má v rámci zásahu do své osobní 

svobody zachovánu určitou možnost volně se pohybovat v rámci nějakého objektu, v němž je proti 

své vůli držen, např. v bytě či domě, pak závěr, že se jedná o zbavení osobní svobody, je podmíněn 

zjištěním, že takový zásah byl trvalý či alespoň dlouhotrvající.“61 

 

 

 

59  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 8 Tdo 1490/2010 
60  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, § 163 odst. 1 
61  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 7 Tdo 638/2010 
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  Mezi trestné činy proti svobodě, které jsou poměrně často aplikovatelné v případech 

domácího násilí, patří trestný čin vydírání podle ustanovení § 175 TZ a trestný čin útisku 

upravený v ustanovení § 176 TZ. Objektem chráněným těmito ustanoveními je v obou případech 

svoboda rozhodování člověka, tj. svobodná lidská vůle něco vykonat, nekonat či něco strpět. 

Objektivní stránka se u těchto trestných činů liší, když u trestného činu vydírání spočívá v tom, že 

pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, 

opomenul nebo strpěl, kdežto u trestného činu útisku pachatel k dosažení stejného cíle zneužívá 

tísně nebo závislosti jiného. V případě trestného činu útisku jde tedy o méně intenzivní zásah do 

svobody rozhodování, než je tomu u vydírání.62 Pachateli obou těchto trestných činů může být 

kdokoli a z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje úmyslné zavinění.  

  Násilím se rozumí takové jednání, jehož cílem je donutit oběť k určitému jednání 

prostřednictvím bezprostřední fyzické síly. Pojmy násilí a pohrůžka násilí se blíže zabýval NSČR, 

který uvedl, že „v případě zločinu vydírání jde o takové násilí, kterým pachatel působí na vůli 

oběti s cílem, aby se podrobila jeho požadavkům ve snaze přinutit ji, aby konala nikoli z vlastní 

vůle, ale podle vůle pachatele. Jde tedy o násilný akt, tj. takové jednání, při němž je využívána síla 

jako prostředek k ovládnutí druhého. Takto chápané násilí má různé podoby, a to jak fyzické, tak 

i psychické“63 a k pojmu pohrůžka násilí se dále ve stejném usnesení vyjádřil v tom smyslu, že „v 

případě pohrůžky násilí není vlastní násilí přímo konáno a okamžitě použito, ale je jím jen do 

budoucna hroženo, tzn. že je pachatelem dávána jednoznačně najevo možnost, že určitá forma 

násilí může být v budoucnu použita. Pohrůžkou násilí se rozumí jak pohrůžka bezprostředního 

násilí, tak i pohrůžka násilím, které má být vykonáno nikoli ihned, ale teprve v bližší nebo 

vzdálenější budoucnosti. Pohrůžka násilí tedy představuje hrozbu použití fyzické síly, která bude 

aktivována později, tj. nikoliv v okamžiku, který právě probíhá.“ Pojem pohrůžka jiné těžké újmy 

přiléhavě vystihl Městský soud v Praze, který vyjádřil názor, že „za pohrůžku jiné těžké újmy lze 

přitom považovat neoprávněné jednání pachatele, které může objektivně vést k závažné újmě 

zejména na cti, dobré pověsti nebo v rodinném či pracovním životě poškozeného a je přitom 

způsobilé vzbudit v poškozeném obavy z uskutečnění takové újmy, a to i s přihlédnutím k její 

závažnosti a k osobním poměrům poškozeného. Přitom pro naplnění uvedeného zákonného znaku 

se nevyžaduje, aby pohrůžka jiné těžké újmy u poškozeného skutečně vyvolala obavy ze způsobení 

 

 

 

62  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 1769. 
63  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 8 Tdo 521/2012 
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takové újmy.“64 Není tedy podstatné, zda pohrůžka u poškozeného skutečně strach vyvolala a 

nevyžaduje se ani, aby pachatel dosáhl použitím pohrůžky svého cíle, tj. aby poškozený pod jejím 

vlivem skutečně něco konal, opominul nebo strpěl.65 

  Ve skutkové podstatě trestného činu útisku vyjádřené pojmy tíseň a závislost nejsou v 

našem právním řádu nijak definovány. Jejich bližším vymezením se při svém rozhodování zabýval 

NSČR, který judikoval, že „z povahy věci vyplývá, že tíseň je stav, byť přechodný, vyvolaný 

nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení volnosti v rozhodování. Tyto nepříznivé okolnosti 

se mohou týkat osobních, rodinných, majetkových či jiných poměrů, pro něž se určitá osoba ocitá 

v těžkostech a nesnázích. Není přitom nijak rozhodné, jak se do tohoto stavu dostala, tedy ani to, 

zda si jej způsobila svým vlastním jednáním, nebo zda k němu došlo pod vlivem okolností na ní 

nezávislých. Mimořádně tíživá situace charakteristická pro tíseň se vyznačuje naléhavou potřebou, 

jejíž uspokojení není v možnostech osoby, která se ocitla ve stavu tísně. Při vzniku stavu tísně může 

vedle dalších okolností spolupůsobit i závislost; poměr závislosti však sám o sobě ještě neznamená 

stav tísně u závislé osoby. Samotnou závislost lze vymezit jako stav, v němž se závislá osoba nemůže 

svobodně rozhodovat vzhledem k tomu, že je v určitém směru odkázána na pachatele (může jít 

například o poměr dlužníka a věřitele, učitele a žáka apod., ale i o různé formy faktické závislosti 

na jiné osobě, spojené se specifickými okolnostmi, v jejichž důsledku jsou kroky závislé osoby 

podmíněny určitými kroky ze strany osoby, v závislosti na níž jedná). Závislá osoba se při zneužití 

závislosti podřizuje pachateli proto, že je na něho v určitém směru odkázána. Pokud by této 

závislosti nebylo, nepodřídila by se mu. K dokonání trestného činu útisku přitom postačí, když 

pachatel vykoná jednání, jehož obsahem je nucení jiného na základě zneužívání jeho tísně nebo 

závislosti. Není přitom třeba, aby osoba, na níž pachatel takto působí, vykonala, opominula nebo 

strpěla to, k čemu je nucena.“66 

  Vydírání či útisk jsou v případech domácího násilí často jedním z hlavních důvodů, proč 

oběť dlouhodobě setrvává v nefunkčním násilném vztahu, např. proto, že se obává, že v případě 

odchodu od násilného partnera přijde o děti či jí bude způsobena jiná vážná újma. 

  Při řešení případů domácího násilí lze v rámci trestných činů proti svobodě uvažovat také 

o aplikaci trestného činu porušování domovní svobody podle ustanovení § 178 TZ anebo 

 

 

 

64  Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2015, sp. zn. 67 To 343/2015 
65  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 1. 2007, sp. zn. 11 Tdo 1545/2006 
66  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 1. 2004, sp. zn. 11 Tdo 804/2003 
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obchodování s lidmi podle ustanovení § 168 odst. 2 TZ, jejichž rozborem se však v této práci pro 

jejich marginální užití ve vztahu k domácímu násilí zabývat nebudu. 

 

2.3.3 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

 

  Skupina trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti je upravena v hlavě třetí 

zvláštní části TZ. Jedná se o trestné činy, jejichž pachateli jsou převážně muži. Podle statistiky 

zpracované Českým statistickým úřadem bylo v roce 2018 za trestné činy proti lidské důstojnosti 

odsouzeno 558 mužů a 16 žen67, tj. ženy se v tomto roce podílely na počtu odsouzených za tyto 

trestné činy pouhými necelými třemi procenty. 

  Sexuální násilí bývá velmi často součástí partnerského domácího násilí. Jak jsem již výše 

uvedla, oběti domácího násilí se setkávají s určitým nepochopením ze strany společnosti, která je 

přesvědčena, že se jedná o soukromou věc zúčastněných osob a že by si ji tedy tyto osoby měly 

řešit samy. V případě sexuálního násilí mezi manželi či partnery je jeho akceptance ze strany 

společnosti ještě výraznější. Většinová společnost má problém pochopit, že i mezi manžely nebo 

životními partnery může dojít k sexuálnímu násilí a že tedy status manžela/manželky/druha či 

družky neanuluje nutnost oboustranného konsenzu (byť konkludentního) k jakýmkoli sexuálním 

aktivitám. 

  Z trestných činů upravených v hlavě III zvláštní části TZ se v rámci případů domácího 

násilí nejčastěji aplikují trestný čin znásilnění a trestný čin sexuálního nátlaku (§ 185 a § 186 

TZ). 

  Objektem trestného činu znásilnění podle ustanovení § 185 TZ je právo každého člověka 

na svobodné rozhodování o jeho pohlavním životě a také lidská důstojnost v sexuální oblasti. 

Objektivní stránka spočívá v násilném jednání pachatele, kterým donutí jiného k pohlavnímu 

styku. Pod násilným jednáním se rozumí jednak násilí samotné, dále pohrůžka násilí či jiné těžké 

újmy, ale také zneužití bezbrannosti oběti.68 Pojmy násilí, pohrůžka násilí či jiné těžké újmy jsem 

přiblížila při pojednání o trestných činech vydírání a útisku, proto se jimi zde již nebudu znovu 

zabývat. Ustanovení o trestném činu znásilnění pracuje ještě s neurčitým pojmem „bezbrannost 

oběti“, který je potřeba blíže vymezit. Stavem bezbrannosti se rozumí situace, kdy oběť není 

 

 

 

67  Zaostřeno na ženy a muže – 2019. Český statistický úřad. [online]. [Cit.28.6.2020].  

     Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-ffhk87f13g 
68  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 596. 
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schopna projevit svou vůli vztahující se k realizaci pohlavního či obdobného styku s pachatelem, 

případně není schopna klást odpor vůči pachatelovu jednání. Výkladu tohoto pojmu se detailně 

věnoval NSČR, který uvedl, „že v případě skutkové podstaty trestného činu znásilnění podle § 185 

odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku je pojem bezbrannosti chápán v jejím nejširším smyslu. Za 

bezbrannost se považuje takový stav oběti, ve kterém není vzhledem k okolnostem schopna projevit 

svou vůli ohledně pohlavního styku s pachatelem, popř. ve kterém není schopna klást odpor jeho 

jednání. Může se jednat o celkovou (či absolutní) bezbrannost, kdy si oběť vůbec neuvědomuje, co 

se s ní děje, a proto ani nemůže hodnotit situaci, ve které u ní dochází k pohlavnímu styku s 

pachatelem, a projevující se naprostou odevzdaností se pachateli bez jakýchkoli známek projevu 

vlastní vůle či schopnosti na požadavky obviněného jakkoli reagovat (půjde například o případy 

bezvědomí, mdlob, silného obluzení alkoholem či drog, umělého spánku apod.). Ve stavu 

bezbrannosti se však nacházejí i osoby, které sice vnímají okolní svět, avšak jejich duševní a 

rozumové schopnosti nejsou na takové úrovni nebo takového stavu, aby si ve své mysli dokázaly 

situaci, v níž se nacházejí, dostatečně přiléhavě ze všech souvislostí vyhodnotit a přiměřeně, 

logicky a účinně na ni reagovat.“69 Pod pojmem bezbrannost je tedy třeba chápat stav, ve kterém 

se poškozená osoba není schopna bránit pachateli. Může jít jak o bezbrannost fyzickou, kdy je 

poškozený například svázán anebo má nějaký tělesný handicap znemožňující mu klást proti 

pachateli odpor, tak i o psychickou bezbrannost, kterou se rozumí například nízký věk poškozené 

osoby či skutečnost, že trpí duševní poruchou, která poškozenému neumožňuje rozpoznat 

charakter pachatelova jednání. 

  Podstatným znakem trestného činu znásilnění je donucení jiného k pohlavnímu styku. 

Jedná se o situaci, kdy pachatel musí překonat skutečný, vážně míněný odpor oběti. Donucením 

jiného k pohlavnímu styku NSČR rozumí „překonání jeho vážně míněného odporu nebo jeho 

podlehnutí při seznání beznadějnosti kladení odporu, s ohledem na to, že mu pachatel za použití 

násilí nebo pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy nedal žádnou možnost odpor projevit. 

Výsledkem násilí nebo pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy je, že taková osoba po vyjádření vážně 

míněného nesouhlasu a projeveném odporu upustí od dalšího vzdoru pro svoji vyčerpanost, 

zřejmou beznadějnost nebo z odůvodněného strachu, že pachatel svou pohrůžku násilí 

uskuteční.“70 Soudy při své rozhodovací praxi běžně požadují, aby byla prokázána skutečnost, že 

 

 

 

69  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 3 Tdo 1296/2013 
70  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 7 Tdo 201/2013 
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se oběť trestného činu znásilnění aktivně bránila. Tento požadavek však koliduje s Úmluvou Rady 

Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která ve svém článku 36 

věnujícímu se sexuálnímu násilí a znásilnění jasně stanoví, že k trestnosti výše uvedených 

trestných činů zahrnujících sexuální násilí postačí, jestliže byly spáchány bez souhlasu oběti, ke 

kterému musí dojít dobrovolně jako k projevu svobodné vůle, posuzované v kontextu souvisejících 

okolností, tj. i jen slovně vyjádřený nesouhlas oběti je touto úmluvou považován za zcela legitimní 

a dostačující. Obdobně se k dané problematice vyslovil NSČR, když uvedl, že „není nezbytné, aby 

poškozená osoba kladla zřejmý fyzický odpor, postačí, pokud pachateli musela být zjevná nevole 

této osoby s jeho jednáním“.71 Lze tedy očekávat, že nahlížení na požadavek aktivního odporu 

oběti se bude vyvíjet, a to velmi pravděpodobně směrem k snížení požadovaného stupně intenzity 

kladeného odporu pro splnění kritéria aktivního odporu oběti. 

  K dokonání trestného činu znásilnění se požaduje jednak násilné jednání pachatele, ale také 

dosažení pohlavního styku s obětí. Pojem pohlavní styk je zde chápán velmi široce. Nejedná se 

pouze o samotnou soulož, ale za pohlavní styk se podle judikatury považuje jakýkoli způsob 

ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby, ať už stejného nebo jiného pohlaví. Pohlavním stykem 

se tedy rozumí soulož, pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, např. orální 

pohlavní styk, anální pohlavní styk, ale i například osahávání ženy na prsou, ohmatávání či hlazení 

genitálií a podobně.72 

  Trestný čin znásilnění patří mezi skupinu trestných činů, u nichž je potřeba k zahájení 

trestního stíhání souhlasu poškozeného v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 TŘ. Konkrétně je 

nutný souhlas poškozeného k zahájení stíhání pro trestný čin znásilnění podle ustanovení § 185 

odst. 1 a 2 TZ proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému 

manželem, partnerem nebo druhem. V praxi případů domácího násilí s sebou tato právní 

konstrukce nese časté obtíže, neboť oběti domácího násilí v mnoha případech svůj souhlas neudělí 

z důvodu strachu z pachatele nebo proto, že znovu uvěří jeho slibům o polepšení se. Pro tyto 

případy sice TŘ nabízí ustanovení § 163a, kdy souhlasu poškozeného není třeba, pokud je 

z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, 

nátlakem, závislostí nebo podřízeností73, nicméně v praxi se tyto skutečnosti jen těžko prokazují. 

Osobně takové řešení nevidím jako optimální a domnívám se, že by bylo vhodnější, aby trestní 

 

 

 

71  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 11 Tdo 294/2014 
72  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. 7 Tdo 1610/2017 
73  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, § 163 odst. 1 
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stíhání takovýchto závažných trestných činů bylo zahajováno z úřední povinnosti, tj. bez nutnosti 

souhlasu poškozeného. 

  Druhou skutkovou podstatou trestného činu, jejíž aplikace v souvislosti s případy 

domácího násilí připadá v rámci trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v úvahu, 

je trestný čin sexuálního nátlaku upravený v ustanovení § 186 TZ. Objekt chráněný tímto 

ustanovením je totožný s objektem trestného činu znásilnění uvedeným výše. Pachatelem tohoto 

trestného činu může být kdokoli, stejně tak kdokoli může být předmětem útoku, tj. jak žena, tak 

muž, a to bez ohledu na sexuální orientaci, věk, vyspělost, způsob života či pověst. Z hlediska 

subjektivní stránky se vyžaduje úmyslné zavinění. 

  Ustanovení upravující trestný čin sexuálního nátlaku zahrnuje tři základní skutkové 

podstaty, objektivní stránka tedy může spočívat ve třech možných jednáních pachatele. V § 186 

odst. 1 alinea 1 TZ spočívá objektivní stránka v tom, že pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí 

nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému 

srovnatelnému chování. V § 186 odst. 1 alinea 2 TZ pachatel k výše uvedenému chování přiměje 

jiného zneužívaje jeho bezbrannosti. A konečně jednání pachatele popsané v § 186 odst. 2 TZ pak 

spočívá v tom, že přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování 

nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho 

vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. Pojmy násilí, pohrůžka násilím či jiné těžké újmy a 

bezbrannost jsem již charakterizovala v předcházejícím výkladu. 

  Zneužitím závislosti se rozumí stav, ve kterém poškozený nemůže jednat zcela svobodně, 

protože je v určitém ohledu odkázán na pachatele, tj. je k pachateli ve vztahu závislosti, a pachatel 

této slabosti využívá k realizaci svých záměrů. K naplnění znaku zneužití závislosti není nutné, 

aby závislost vyplývala z nějakého zákonem upraveného právního vztahu. Postačuje, že pachatel 

faktické závislosti poškozeného využívá. Podle NSČR je závislost podle § 186 TZ „stav, v němž 

se určitá osoba nemůže svobodně rozhodovat vzhledem k tomu, že je v některém směru odkázána 

na pachatele (např. vztah žáka a učitele, dlužníka a věřitele, osoby vychovávané a vychovávající 

apod.). Poškozený se při zneužití závislosti podřizuje pachateli proto, že je na něho v určitém 

směru odkázán, a pokud by této závislosti nebylo, nepodřídil by se mu.“74 Nauka dovozuje, že ve 

 

 

 

74  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 3 Tdo 1296/2013 
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vztahu závislosti nejsou manželé.75 Naopak poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bývá 

považován za vztah závislosti. 

  Vedle pojmu zneužití závislosti pracuje skutková podstata trestného činu sexuálního 

nátlaku podle § 186 odst. 2 TZ alternativně také s pojmem zneužití postavení a z něho vyplývající 

důvěryhodnosti a vlivu. Jedná se o pojem mnohem širší, protože postavení, ze kterého vyplývá 

důvěryhodnost a vliv, může být jakékoli postavení, které u poškozeného vzbuzuje důvěru, anebo 

působí svou autoritou na poškozeného.76 Takové postavení zahrnuje vedle vztahů vytvořených na 

základě svěření dozoru i jiné vazby mezi pachatelem a obětí, které nejsou spjaty přímo s povinností 

dozoru nad takovou osobou, ale obviněný již tím, v jakém je vůči oběti postavení, vyvolává v ní 

důvěru nebo má vůči ní autoritu, popř. ji svými úspěchy či schopnostmi ovlivňuje.77 

  K výše uvedenému je třeba ještě dodat, že jednočinný souběh trestných činů znásilnění a 

sexuálního nátlaku je vyloučen, protože trestný čin sexuálního nátlaku je subsidiární ve vztahu 

k trestnému činu znásilnění. Trestný čin sexuálního nátlaku se také řadí mezi ty trestné činy, 

k jejichž stíhání je nutný souhlas poškozeného.  

 

2.3.4 Trestné činy proti rodině a dětem 

 

  Trestné činy proti rodině a dětem upravuje hlava IV zvláštní části TZ. Jak jsem již shora 

uvedla, na případy domácího násilí lze aplikovat celou řadu ustanovení zvláštní části TZ, nicméně 

právě v této části se nachází zákonná úprava trestnosti domácího násilí, tedy skutková podstata 

domácímu násilí tzv. šitá na míru, bez jejíž existence by byla řada jednání násilných partnerů 

trestněprávně nepostižitelná. 

  Ustanovení § 199 TZ upravuje trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. 

Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně osob, které s pachatelem sdílejí 

společné obydlí. TZ ve výkladovém ustanovení § 133 definuje obydlí jako dům, byt nebo jinou 

prostoru sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Pojem jiná prostora sloužící k bydlení 

může zahrnovat příkladmo pokoj v hotelu, penzionu či ubytovně, chatu, maringotku, obytný 

automobil nebo jakýkoli jiný prostor sloužící k uspokojování bytových potřeb lidí. Zákonný znak 

„ve společném obydlí“ pak vyjadřuje specifičnost vztahu mezi pachatelem a týranou osobou, resp. 

 

 

 

75  JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017. s. 600. 
76  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 3 Tdo 1296/2013 
77  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 1856 
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zvláštní druh závislosti související se společným bydlením, neurčuje však místo spáchání tohoto 

trestného činu, tj. k týrání může docházet i na jiných místech.78 K pojmu společné bydlení se 

vyjádřil také NSČR, který uvedl, že „společné obydlí vyjadřuje specifický znak tohoto trestného 

činu, že pachatelé, kteří týrají jiné osoby, tak činí vůči osobám blízkým a dalším osobám žijícím s 

nimi ve společném obydlí, v důsledku čehož je u nich dána specifická forma vzájemné závislosti 

vyplývající ze skutečnosti, že tyto osoby obývají společné obydlí, a proto jsou mezi nimi vytvořeny 

zvláštní vztahy vyplývající ze společného bydliště a zpravidla též mají ztíženou možnost toto 

společné obydlí opustit“79. Předmětem útoku je pak každá osoba, která žije s pachatelem ve 

společném obydlí, a nikoli jen osoba blízká ve smyslu ustanovení § 125 TZ, tj. může se jednat 

například i o podnájemníka či bývalou manželku či družku. Zásadní je tedy pouze skutečnost, jestli 

spolu poškozený a pachatel fakticky obývají prostor určený k bydlení. Zcela irelevantním je i 

případný právní titul, na jehož základě pachatel a poškozený žijí ve společném obydlí. 

  Objektivní stránka tohoto trestného činu spočívá v jednání pachatele, který osobu žijící 

s ním ve společném obydlí týrá. Pojem týrání sice TZ aktivně používá, nicméně ho nedefinuje. 

Neurčitost tohoto pojmu objasnil NSČR, který za týrání považuje „takové jednání pachatele, které 

ve vyznačuje zlým nakládáním buď s blízkou osobou nebo i jinou osobou, s níž pachatel žije ve 

společném domě či bytě, a současně se vyznačuje i určitou mírou trvalosti a dosahuje takové 

intenzity, aby bylo schopno vyvolat stav, kdy postižená osoba pociťuje těžké příkoří, resp. 

psychické nebo i fyzické útrapy. Zákon přitom nevyžaduje, aby týrání mělo povahu fyzického násilí, 

popř. též spojeného s následky na zdraví týrané osoby. Použití fyzického násilí může mít v takovém 

případě vliv na stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, popř. i na právní závěr o souběhu 

trestného činu podle § 215a tr. zák. s některým dalším trestným činem“80. Zákon tedy nepožaduje, 

aby týraná osoba utrpěla nějaké následky na zdraví, ale musí jít o takové jednání, které bude 

poškozený pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost považovat za těžké příkoří81, tj. může 

se proto jednat i o týrání psychické, ale také o násilí sexuální, ekonomické, sociální atd. NSČR je 

navíc přesvědčen, že i verbální útoky spočívající v hrubých a vysoce vulgárních nadávkách a 

 

 

 

78  Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 92. 
79  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 8 Tdo 368/2018 
80  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 9. 2005, sp. zn. 11 Tdo 1160/2005 
81  VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016. 3.   

přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 171. 
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urážkách poškozené osoby vyznačujících se poměrně značnou měrou bezcitnosti a surovosti lze s 

jistotou označit za týrání.82 

  Subjektem tohoto trestného činu je osoba, která žije s poškozeným ve společném obydlí, 

k naplnění subjektivní stránky je potřeba úmyslného zavinění.  

  Ustanovení § 199 TZ obsahuje ve svém druhém a třetím odstavci okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby. Mezi tyto okolnosti patří spáchání tohoto trestného činu zvlášť surovým 

nebo trýznivým způsobem. Zvlášť surovým způsobem se rozumí zlé nakládání pachatele s týranou 

osobou s výraznou mírou brutality, která se vymyká z běžného rámce typického pro většinu 

trestných činů tohoto druhu. Trýznivým způsobem je chápáno takové jednání pachatele, v jehož 

důsledku je oběť vystavena bolestem na hranici snesitelnosti.83  

  Dalšími okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby jsou skutečnosti, že pachatel 

výše uvedeným jednáním popsaným ve skutkové podstatě daného trestného činu způsobí 

poškozenému těžkou újmu na zdraví anebo spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách anebo 

páchá-li takový čin po delší dobu.  

  Za zvláště přitěžující okolnosti u tohoto trestného činu považuje zákonodárce v ustanovení 

§ 199 odst. 3 TZ uvedené způsobení těžké újmy na zdraví nejméně dvou osob anebo způsobení 

smrti poškozeného. Z hlediska subjektivní stránky postačí ve vztahu ke všem shora uvedeným 

okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby i k zvláště přitěžujícím okolnostem 

pachatelovo zavinění z nedbalosti. 

  V následujícím pojednání bych se ráda krátce věnovala možným souběhům vybraných 

trestných činů s trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí. Nejprve se budu věnovat 

vztahu mezi trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí a trestným činem vraždy. 

Ustálená judikatura dovozuje, že jednočinný souběh těchto trestných činů v zásadě možný je, a to 

tehdy, když v konkrétním případě nelze uvažovat o faktické konzumpci, kdy jeden trestný čin je 

relativně málo významným prostředkem či následkem tzv. základního trestného činu. NSČR 

v jednom ze svých usnesení uvádí, že „v projednávaném případě se obviněný dopustil dvěma útoky 

mnohahodinového brutálního až sadistického týrání poškozené, které v určitých momentech 

vrcholilo pokusy o její usmrcení. Naprosto tedy nelze dovozovat, že by týrání poškozené bylo pouze 

nějakým málo významným prostředkem pokusu o její usmrcení.“84 Z uvedeného tedy vyplývá, že 

 

 

 

82  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 8. 2011, sp. zn. 3 Tdo 963/2011 
83  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 1935. 
84  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. 3 Tdo 391/2011 
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souběh trestných činů vraždy a týrání osoby žijící ve společném obydlí je možný tehdy, jestliže je 

následkem týrání smrt poškozeného a pachatel byl při svém jednání srozuměn s tím, že takovýto 

následek může nastat. 

  Vymezením vztahu mezi trestnými činy ublížení na zdraví podle ustanovení § 146 TZ a 

týrání osoby žijící ve společném obydlí dle ustanovení § 199 TZ se mnohokrát zabývaly soudy při 

své rozhodovací činnosti. Většinovým názorem soudů je, že pokud je poškozenému týráním 

způsobena tzv. „prostá“ újma na zdraví, je tato zpravidla, ovšem ne vždy, konzumována 

ustanovením § 199 TZ a pachatel je trestně odpovědný pouze za spáchání tohoto trestného činu. 

Za rozlišující kritérium je považováno úmyslné zavinění pachatele vztahující se ke způsobení 

„prosté“ újmy na zdraví. Nejvyšší soud k tomu poznamenává, že „při souběhu trestného činu 

podle § 215a tr. zák. s trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. je možná 

faktická konzumpce. Obdobně tomu je i u souběhu s trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti 

podle § 223 tr. zák. Pokud má jednání pachatele za následek ublížení na zdraví, jak je v praxi 

obvyklé, jde zpravidla o vedlejší a méně významný následek hlavní trestné činnosti spočívající v 

týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě. Z toho důvodu posouzení skutku jako 

závažnějšího trestného činu podle § 215a tr. zák. zpravidla fakticky konzumuje jeho posouzení jako 

méně závažného trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 či § 223 tr. zák.“85.  

  Jiná situace může nastat při vymezení vztahu mezi trestnými činy těžkého ublížení na 

zdraví podle ustanovení § 145 TZ a týrání osoby žijící ve společném obydlí dle ustanovení § 199 

TZ, v jehož druhém odstavci je způsobení těžké újmy na zdraví přímo zakotveno jako okolnost 

podmiňující použití vyšší trestní sazby. Ustálená judikatura se přesto domnívá, že souběh těchto 

trestných činů možný je. Rozlišujícím kritériem je v těchto případech opět úmysl vztahující se ke 

způsobení těžké újmy na zdraví. Pokud tedy bylo způsobení těžké újmy na zdraví zahrnuto 

pachatelovým úmyslným zaviněním, je potřeba takové případy posuzovat jako souběh trestných 

činů těžkého ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společném obydlí. V souladu s touto 

koncepcí uvádí NSČR, že „vedlo-li však týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě 

u ní ke způsobení těžké újmy na zdraví nebo ke smrti, je to třeba vyjádřit souběhem trestného činu 

podle § 215a tr. zák. a trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, odst. 2 písm. c), příp. 

odst. 3, § 222 nebo § 224 tr. zák., popř. dokonce trestného činu vraždy podle § 219 tr. zák.“86. 

 

 

 

85  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. 3 Tdo 391/2011 
86  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. 3 Tdo 391/2011 
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  Ráda bych se vyjádřila ještě k možnému souběhu trestných činů týrání osoby žijící ve 

společném obydlí podle ustanovení § 199 TZ a týrání svěřené osoby podle ustanovení § 198 TZ. 

Jde o situace, kdy je poškozený osobou svěřenou pachateli do péče či výchovy. V takovém případě 

se jedná o trestný čin týrání svěřené osoby, který je k trestnému činu týrání osoby žijící ve 

společném obydlí v poměru speciality a z tohoto důvodu je také vyloučen jednočinný souběh 

těchto trestných činů.87 

  Skutková podstata trestného činu týrání svěřené osoby podle ustanovení § 198 TZ je, jak 

již bylo zmíněno, ve vztahu k ustanovení § 199 TZ speciální, a tedy se použije přednostně. 

Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně osob, které jsou z důvodu nízkého 

věku či z jiných relevantních důvodů ve výchově nebo péči jiné osoby. Předmětem útoku tedy 

mohou být nejen děti, ale také osoby zletilé, a to zejména senioři či osoby zdravotně či mentálně 

handicapované, které jsou odkázány na péči jiné osoby. Objektivní stránkou je jednání pachatele 

spočívající v týrání svěřené osoby, přičemž pojem týrání jsem již definovala výše. Subjektem je 

osoba, která má týranou osobu v péči nebo výchově (např. rodič, učitel, trenér apod.). Z hlediska 

subjektivní stránky je požadováno úmyslné zavinění pachatele. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, 

že charakteristika těchto dvou skutkových podstat je téměř totožná. Zásadní rozdíl spočívá 

v nahrazení znaku společného obydlí typického pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném 

obydlí za vztah výchovy nebo péče mezi pachatelem a poškozeným, který je zákonným znakem 

skutkové podstaty trestného činu týrání svěření osoby. Tento vztah nemusí být nutně založen 

nějakým formálním právním titulem. Tento vztah popsal NSČR, který uvedl, že „i když má trestný 

čin dikci svěřená osoba ve svém názvu, není svěření mezi jeho zákonnými znaky uvedenými v 

zákonném textu ustanovení § 215 odst. 1 tr. zák. To znamená, že pro naplnění znaků tohoto 

trestného činu není nutné, aby tu byl nějaký zvláštní akt, jímž by osoba byla výslovně svěřena do 

péče nebo výchovy pachatele. Vztah mezi pachatelem a týranou osobou je citovaným ustanovením 

vymezen jako péče nebo výchova. Jako takový může tento vztah vzniknout i jen fakticky, tedy 

neformálně na konkludentním základě“88.  

  V závěru této podkapitoly bych ještě ráda doplnila, že trestné činy týrání osoby žijící ve 

společném obydlí a týrání svěřené osoby podle ustanovení § 198 a § 199 TZ jsou trestnými činy 

trvajícími, tj. takovými činy, kterými pachatel vyvolá protiprávní stav, jež následně udržuje. Znak 

 

 

 

87  Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 92. 
88  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. 15 Tdo 870/2006 
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trvání se přitom vyznačuje plynulostí navozeného protiprávního stavu, který existuje nepřetržitě 

až do jeho ukončení. Trestné činy trvající se posuzují jako jediné jednání, ať protiprávní stav trvá 

sebedéle. Zákonodárce při vymezení trvajícího trestného činu spatřuje škodlivost činu právě v tom, 

že pachatel udržuje protiprávní stav a postihováno je toto udržování protiprávního stavu. K tomu 

je potřeba doplnit, že týrání podle názoru NSČR představuje vyvolání a udržování stavu 

vnímaného poškozeným jako v zásadě setrvalý stav negativních pocitů, vnitřní nepohody a obav89. 

 

2.3.5 Trestné činy narušující soužití lidí 

 

  V poslední z podkapitol věnujících se skutkovým podstatám vybraných trestných činů 

souvisejících s domácím násilím je kapitola pojednávající o trestných činech narušujících soužití 

lidí, které jsou zařazeny do pátého dílu desáté hlavy zvláštní části TZ, která upravuje trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných. Z této skupiny trestných činů připadají v úvahu v rámci 

problematiky domácího násilí zejména trestný čin nebezpečného vyhrožování podle ustanovení  

§ 353 trestního zákona, popřípadě trestný čin nebezpečného pronásledování podle ustanovení  

§ 354 trestního zákona. 

  Objektem trestného činu nebezpečného vyhrožování je zájem na ochraně jednotlivce proti 

některým závažným výhrůžkám. Objektivní stránka spočívá v jednání pachatele, který jinému 

vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou, přičemž taková výhrůžka 

musí být způsobilá vzbudit u poškozeného důvodnou obavu. Zákonodárce zde měl skutečně na 

mysli, že výhrůžka musí být objektivně způsobilá vzbudit důvodnou obavu, ale nemusí ji nezbytně 

u poškozeného vzbudit. Jinou těžkou újmu v kontextu tohoto ustanovení je nutno posuzovat jednak 

ve vztahu ke konkrétním okolnostem každého případu, ale také ve vztahu k usmrcení a těžké újmě 

na zdraví, které jsou v tomto ustanovení uvedeny alternativně vedle sebe.90 Pachatelem tohoto 

trestného činu může být kdokoli a z hlediska subjektivní stránky je požadováno zavinění ve formě 

úmyslu. K zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebezpečného vyhrožování je zapotřebí 

souhlasu poškozeného v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 TŘ. 

  Nebezpečné pronásledování, označované také jako stalking, je systematické a dlouhodobé 

obtěžování určité osoby ze strany známého či neznámého pachatele, který je na tuto osobu 

 

 

 

89  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 15 Tdo 887/2014 
90  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 3284. 
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z různých důvodů obsesivně fixován. Objektem trestného činu nebezpečného pronásledování 

podle ustanovení § 354 TZ je zájem na ochraně nerušeného mezilidského soužití, konkrétně 

ochrana člověka před dlouhodobým pronásledováním. Objektivní stránka tohoto trestného činu 

spočívá v dlouhodobém pronásledování jiné osoby, a to způsoby taxativně vyjmenovanými v 

zákoně do té míry, že je v pronásledované osobě způsobilé vzbudit důvodnou obavu o její život 

nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých. Taxativní výčet forem dlouhodobého 

pronásledování zahrnuje vyhrožování ublížením na zdraví nebo jinou újmou poškozenému či 

osobám jemu blízkým, vyhledávání jeho osobní blízkosti či sledování, vytrvalé kontaktování, 

omezování v obvyklém způsobu života nebo zneužití osobních údajů za účelem získání osobního 

nebo jiného kontaktu s poškozeným. NSČR k tomu dodává, že „z uvedené skutkové podstaty je 

patrné, že chrání před obtěžováním tak intenzívním, které již ohrožuje jeho psychickou a v 

některých případech i fyzickou integritu poškozeného, resp. život. Hranici mezi tím, kdy již jde o 

škodlivý projev chování, není přitom snadné vždy jednoznačně stanovit a k jejímu překročení může 

často dojít nenápadným způsobem, kdy pronásledování oběti postupně nabývá na intenzitě a 

teprve od určitého okamžiku se pro ni stává skutečně nebezpečným. Zcela jistě je však taková 

hranice překročena v momentu, kdy je z okolností případu zřejmá bezvýslednost snahy 

pronásledovatele získat přízeň oběti, navzdory tomu však v jejím pronásledování v řádu měsíců až 

let neúnavně pokračuje“91 a v jiném ze svých usnesení znovu zdůrazňuje, že „společným 

jmenovatelem těchto forem je v souhrnu záměr jiného obtěžovat tak intenzivně, že to již ohrožuje 

jeho psychickou a v některých případech i fyzickou integritu“92. Pronásledování má často podobu 

zdánlivě nevinných a těžko postižitelných jednání jako je zasílání množství textových či 

emailových zpráv, telefonování nebo „pouhé“ prozvánění, čekání před bydlištěm oběti apod.93  

  Pojem dlouhodobé pronásledování není trestním zákoníkem explicitně definován. Podle 

odborné literatury je potřeba znak dlouhodobosti zřejmě chápat jako určitou sérii incidentů. 

Zpravidla se jedná o „soustavně, vytrvale, tvrdošíjně a systematicky prováděná jednání vybočující 

z běžných norem chování“94. Dlouhodobostí se u tohoto trestného činu rozumí přinejmenším 

„několik vynucených kontaktů pachatele s poškozeným nebo pokusů o ně, které zároveň musí být 

způsobilé vyvolat v poškozeném důvodnou obavu. Za vytrvalý kontakt prostředky elektronické 

 

 

 

91  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2013, sp. zn. 8 Tdo 1107/2013 
92  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1082/2011 
93  VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016.  

3.   přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 172. 
94  ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 3285. 
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komunikace ve smyslu § 354 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku se považuje zejména opakované zasílání 

nevyžádaných e-mailových zpráv (často s vulgárním nebo agresivním obsahem), zahlcování 

elektronické pošty nevyžádanými zprávami, záměrná distribuce počítačových virů, opakované 

vzkazy, nevyžádaná volání jak na mobilní telefon, tak na pevnou telefonní linku apod.“95. 

Dlouhodobé pronásledování má negativní dopad na všechny aspekty života poškozeného, 

dlouhodobý extrémní stres může vést k celé řadě vážných psychických a psychosomatických 

reakcí.96 

  Subjektem tohoto trestného činu může být kdokoli a z hlediska subjektivní stránky 

s požaduje úmyslné zavinění, které musí zahrnovat i pachatelovu vůli vzbudit v poškozeném 

důvodnou obavu.97 

  V předchozích podkapitolách podaný přehled skutkových podstat vybraných trestných činů 

souvisejících s domácím násilím podle mého názoru představuje systém velmi efektivní ochrany 

poskytované trestním právem obětem domácího násilí. Je potřeba si však uvědomit, že trestní 

právo jakožto prostředek ultima ratio poskytuje prostřednictvím represivních opatření ochranu až 

v konečných fázích domácího násilí, přičemž kořeny a evoluce jednotlivých případů domácího 

násilí zůstávají stále mimo zorný úhel společnosti. Nevýhodou represivních opatření trestního 

práva je také jejich téměř výhradní orientace na osobu pachatele, přičemž oběť zůstává poněkud 

stranou pozornosti. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby státní instituce dlouhodobě usilovaly o 

interdisciplinární přístup k problematice domácího násilí, o propojování trestního systému se 

systémem sociálně-právním, o spolupráci státu s neziskovým sektorem v této oblasti, o rozsáhlou 

angažovanost Probační a mediační služby a o širokou spolupráci s odborníky poskytujícími služby 

v oblasti podpory obětí trestných činů, v oblasti psychologického či právního poradenství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

95  Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 11. 2013, sp. zn. 8 Tdo 1107/2013 
96  VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1.2016.  

3.   přepracované vydání. Praha: proFem, 2016, s. 173. 
97  Králíčková, Zdeňka et al. Právo proti domácímu násilí. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 95. 
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3 Právní úprava problematiky domácího násilí v USA 

 

Americká společnost, stejně jako evropská, a jejich právní systémy byly významně 

ovlivněny starověkou římskou společností, která byla vertikálně strukturovaná. Na vrcholu 

pomyslné pyramidy římské společnosti stáli muži, kteří byli římskými občany a kteří disponovali 

největší mocí a autoritou. Po celou římskou historii byl nejvýznamnějším členem a hlavou 

patriarchální rodiny nejstarší muž v rodině – otec/manžel, který disponoval tzv. otcovskou mocí 

(patria potestas). Otec rodiny (pater familias) jednak vlastnil veškerý majetek, ale zejména měl 

prakticky neomezenou moc nad všemi členy rodiny, a to včetně tzv. práva nad životem či smrtí 

(ius vitae necisque).98 Římská manželství, stejně jako rozvody, původně nebyly vůbec právně 

upraveny. Manželky byly v římské společnosti nazírány pouze jako nutné a neoddělitelné 

vlastnictví manžela. Podle raného římského práva měl manžel absolutní právo fyzicky trestat nebo 

dokonce zabít svoji manželku za řadu blíže nespecifikovaných „přestupků“, zejména v případech, 

kdy manželka znevážila jeho čest nebo ohrozila jeho majetková práva. Velmi zajímavé je také 

římské pojetí znásilnění. Vzhledem k tomu, že ženy i děti byly v římské společnosti ve vlastnictví 

mužů, bylo znásilnění považováno za trestný čin proti majetku.99 Samozřejmě i římské právo se 

vyvíjelo, postavení ženy se časem postupně měnilo, kdy zejména kolem roku 200 př. n. l. se 

s koncem Punských válek projevily četné změny v tradiční římské rodině, které přinesly ženám 

více svobody, mohly například vlastnit majetek nebo žalovat manžela za neoprávněné bití. Není 

ovšem známo, s jakou efektivitou mohly ženy nově nabytá práva uplatňovat. S příchodem 

křesťanství jakožto oficiálním náboženstvím Římské říše však došlo k tomu, že se společenský a 

právní vývoj prosazující změny ve prospěch žen zastavil.  

  Vzhledem k tomu, že římské právo hluboce ovlivnilo jak kontinentální právní systém, tak 

systém Common Law, nelze se k vhledem výše stručně popsanému postavení žen v římské 

společnosti divit tomu, že ženy v evropské i americké společnosti byly tradičně v podřízené roli 

vůči mužům. Mužská dominance a s ní související jev domácího násilí tak v západní civilizaci 

nejsou ničím novým, ani raritním, naopak jsou výrazem tradičních kulturních a náboženských 

norem. 

 

 

 

98  LEMON, Nancy K. D. Domestic violence law. 3rd ed. St. Paul: West, 2009.  American casebook series. s. 4. 
99  ibid. s. 5. 
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3.1 Vývoj americké společnosti v nazírání na problematiku domácího násilí 

 

  Americké kolonie ve svých počátcích přijímaly zákony, které zakazovaly hrubé zacházení 

či týrání manželky ze strany manžela, neboť měly obavy, že excesivní výskyt takovýchto jednání 

by mohl ohrozit pořádek a stabilitu nově osídlovaných oblastí. Tyto zákony však nebyly striktně 

vynucovány a násilné útoky na manželky byly manželům tradičně promíjeny, jestliže byl manžel 

schopen „ospravedlnit“ svoje chování.  

  Brzy však začaly být koloniální soudy nuceny aplikovat původní anglické právo. Po 

skončení americké války za nezávislost v roce 1783 nové státy všeobecně inkorporovaly anglické 

obyčejové právo. Soudy v USA, a to zejména ve středo-atlantickém regionu a na jihu, adoptovaly 

tzv. „kárnou doktrínu“ (chastisement doctrine) vyjádřenou Sirem Williamem Blackstonem v jeho 

známých Komentářích k právům Anglie, a přijaly také tzv. „pravidlo palce“ (rule of thumb). 

Původní anglo-americké obyčejové právo totiž dávalo manželovi jako pánovi domácnosti právo 

„ukázňovat“ svoji manželku prostřednictvím fyzických trestů nebo výprasku, a to s jediným 

omezením – tyto násilné akty nesměly zanechat trvalé následky. Výše zmíněné „rule of thumb“, 

v doslovném překladu „pravidlo palce“, opravňovalo manžela bít svou ženu, pokud prut, kterým 

ji bije, nepřesáhne průměr jeho palce, přičemž otázka intenzity a délky bití byla ponechána na 

rozhodnutí manžela. Ve smyslu výše uvedeného se vyjádřil ještě v roce 1824 Nejvyšší soud státu 

Mississippi, když uvedl, že není možné, aby byl manžel stíhán za výkon svého práva trestat svoji 

manželku a že soudy by měly velmi zvažovat, jestli takovéto soukromé záležitosti vystavovat 

veřejnému přezkoumávání a kontrole. 

  V polovině 19. století začalo docházet v americké společnosti k postupným změnám uvnitř 

rodiny. Řada odborníků začala rozporovat dlouhodobé všeobecné přesvědčení o tom, že by tělesné 

trestání dětí bylo efektivní výchovnou metodou přinášející jejich dobré chování.100 Tyto názory ve 

vztahu k pravidlu „rule of thumb“ přejalo nově vzniklé ženské hnutí. V roce 1848 vůdkyně tohoto 

hnutí veřejně odsoudily zmíněné doktríny obyčejového práva týkající se manželství a 

hierarchického vertikálního uspořádání americké společnosti v Deklaraci citů (Declaration of 

Sentiments), jejíž předlohou byla Deklarace nezávislosti USA. V reakci na aktivity ženského hnutí 

vydalo několik amerických právních autorit odborná pojednání o tom, že americké common law 

připouští nutnost „zjemnění“ kárné doktríny. Ženské hnutí chápalo tyto malé změny jako úspěch, 

 

 

 

100  ibid. s. 7. 
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brzy však bylo zřejmé, že skutečná reforma neproběhne tak snadno. Například relativně liberální 

stát Massachusetts odmítl všechna opatření spojená s domácím násilím, která by umožňovala 

manželkám opustit násilného manžela. Mnoho států sice schválilo zákony umožňující manželkám 

podat žalobu o rozvod z důvodu týrání ze strany manžela, manželé se však takové žalobě mohli 

snadno bránit prostým prohlášením, že jejich chování bylo manželkou vyprovokováno, anebo 

prohlášením, že manželka podala žalobu pozdě a touto prodlevou de facto prominula manželovo 

chování. 

  Ženské hnutí za ukončení domácího násilí ve svých snahách pokračovalo. V roce 1885 

vytvořila v Chicagu skupina dobrovolníků ve spolupráci s ženskými organizacemi projekt pod 

názvem „court watch“ (soudní hlídka), jehož úkolem bylo monitorovat soudní řízení týkající se 

ženských a dětských obětí týrání a znásilnění. V rámci tohoto projektu bylo obětem poskytováno 

také právní poradenství a další nezbytná pomoc, a to včetně možnosti ubytování v útulku pro 

týrané ženy, který byl zřízen a provozován Chicagským ženským clubem (The Women´s Club of 

Chicago). Jednalo se první útulek tohoto druhu v USA. Přestože chicagská iniciativa neměla 

dlouhého trvání, myšlenka poskytování nouzového ubytování jako první pomoci obětem 

domácího násilí se neztratila.101 

  Teprve v 60. letech minulého století se domácí násilí stalo díky moderním ženským hnutím 

celonárodní záležitostí. Sociální a radikální skupiny feministek začaly zviditelňovat problematiku 

domácího násilí. Prohlašovaly, že co se odehrává v soukromí za zdmi lidských obydlí je politickou 

záležitostí (hesla „the personal is political“ nebo „the private is political“). Postoj americké 

společnosti k domácímu násilí, které dříve nejen tolerovala, ale dokonce i omlouvala a promíjela, 

se začal poměrně rychle měnit. Oběti domácího násilí začaly o svých zkušenostech více mluvit. 

Začala se rozvíjet široká veřejná diskuze o domácím násilí, vznikaly azylové domy a útulky pro 

jeho oběti, jejichž pomoci se věnovalo stále více organizací a spolků, konaly se různé konference 

a setkání na téma domácího násilí, vycházely knihy a časopisy s touto tématikou a státy začaly 

postupně finančně podporovat aktivity na pomoc obětem domácího násilí.  

  Výsledkem rozsáhlé kampaně a úsilí ženských hnutí bylo, že jak federální vláda, tak vlády 

jednotlivých států, přijaly v průběhu 70. až 90. let 20. století celou řadu nových zákonů týkajících 

se domácího násilí, a existující zákony revidovaly. Důležitým milníkem v právní oblasti bylo 

 

 

 

101  Buzawa, Eve Schlesinger, Carl G. Buzawa. a Evan Stark. Responding to domestic violence: the integration of 

criminal justice and human services. 4th edition. Thousand Oaks, California: Sage, 2012. s. 1. 
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přijetí zákona o ochraně před týráním roku 1977 státem Pennsylvánie (Protection from Abuse Act), 

na nějž postupně navázaly všechny státy USA přijetím nových či reformou stávajících zákonů 

týkajících se ochrany před domácím násilím. Roku 1982 byl schválen federální zákon o ochraně 

obětí a svědků (Federal Victim and Witness Protection Act), roku 1984 byl na federální úrovni 

přijat zákon o obětech kriminality (Victim´s of Crime Act) a také významný zákon o prevenci a 

službách poskytovaných v oblasti domácího násilí (Family Violence Prevention and Services Act). 

Přelom v americké právní úpravě domácího násilí představovalo přijetí zákona o násilí proti ženám 

v roce 1994 (Violence Against Women Act) a také v roce 1996 schválený Domestic Violence 

Offender Gun Ban, který zakazuje pachatelům domácího násilí možnost vlastnit zbraň. 

  V současnosti je problematika domácího násilí v USA upravena speciálními zákony jak na 

federální úrovni, tak na úrovni jednotlivých států. Federální zákonodárství v této oblasti poskytuje 

poměrně účinný právní nástroj pro boj proti domácímu násilí a současně stanovuje určité standardy 

ochrany, které jsou východiskem pro legislativní úpravu v jednotlivých státech. V následujícím 

pojednání bych se chtěla pokusit o bližší charakteristiku vybraných pilířů federálního 

zákonodárství na úseku ochrany před domácím násilím. 

 

3.2 The Violence Against Women Act 

 

  The Violence Against Women Act (dále jen „VAWA“), tj. zákon o násilí proti ženám, je 

zlomovým federálním zákonem USA na poli ochrany před domácím násilím, který byl přijat 

Kongresem v roce 1994 jako IV. část zákona o kontrole násilné kriminality (Violent Crime Control 

and Law Enforcement Act). Patrony tohoto zákona byli senátor Joseph Biden jakožto předseda 

Komise Senátu pro zahraniční vztahy a senátor Orrin Hatch, kteří pro jeho přijetí získali širokou 

podporu napříč politickým spektrem. Zákon podepsal prezident Bill Clinton dne 13. září 1994. 

  VAWA znamenal zásadní změnu v míře zapojení federální vlády, potažmo federálního 

rozpočtu, do boje proti násilné kriminalitě páchané na ženách a dětech.102 Na základě tohoto 

zákona bylo v letech 1996 až 1998 vyčleněno 120 milionů dolarů, které byly z federálního 

rozpočtu poskytnuty formou různých grantů jednak vládám jednotlivých států, ale také 

domorodým americkým kmenům. Účelem těchto finančních zdrojů bylo pomoci státům 

implementovat povinná opatření proti domácímu násilí, zlepšit spolupráci mezi policií, 

 

 

 

102  ibid. s. 234. 
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prokuraturou a soudnictvím, podpořit lokální programy poskytující právní a sociální poradenství 

obětem domácího násilí a vzdělávání soudců. Dalších 30 milionů dolarů putovalo do venkovských 

lokalit a domorodým kmenům s cílem zdokonalit stíhání případů domácího násilí a týrání dětí. 

  VAWA byl Kongresem schválen s omezenou účinností do roku 2000. To, zda bude tento 

zákon schválen znovu, bylo předmětem poměrně dramatických politických debat, a to především 

z důvodu zatížení federálního rozpočtu. Nakonec bylo dosaženo oboustranné podpory jak ze strany 

republikánů, tak demokratů, a zákon byl Kongresem přijat s účinností do roku 2005, přičemž 

celková suma určená pro realizaci ustanovení tohoto zákona činila během pěti let 3,3 bilionu 

dolarů. Původní VAWA schválený v roce 1994 byl mnohými považován především za výsledek 

úsilí obhájců obětí domácího násilí podporovaný menšinovou populací. Přesto však byl v roce 

2005, navzdory nově zvolenému republikánskému Kongresu a republikánskému prezidentovi 

(George W. Bush Jr.)  poměrně hladce znovuschválen. Další reautorizace proběhla v roce 2013, i 

když po dlouhé legislativní bitvě, ve které konzervativní republikáni nesouhlasili s rozšířením 

ochrany poskytované VAWA na homosexuální páry a také byli proti přijetí ustanovení, na základě 

kterých by bylo možno udělit dočasná víza týraným ilegálním imigrantům (tzv. „U visa”). V 

důsledku výpadku financování federální státní správy (tzv. United States federal government 

shutdown) v roce 2018–2019 zanikla účinnost VAWA 21. prosince 2018. Jeho účinnost byla 

dočasně obnovena na základě prozatímního rozpočtového zákona dne 25. 1. 2019, aby znovu 

zanikla 15. 2. 2019. Novelizovanou verzi VAWA, která obsahuje nová ustanovení poskytující 

ochranu transgender osobám a zakazující odsouzeným za protiprávní činy zahrnující domácí násilí 

nakupovat zbraně, schválila dolní sněmovna v dubnu 2019. Senátorky Joni Kay Ernst a Dianne 

Feinstein vedly mnohaměsíční vyjednávání s cílem dosáhnout v rámci Senátu konsenzu ohledně 

nové verze VAWA. Tato jednání byla neúspěšná a byla pozastavena v listopadu 2019. Senátorka 

Joni Ernst sdělila, že má v plánu představit novou verzi VAWA, která by byla způsobilá projít 

schvalovacím procesem v Senátu. 

  VAWA je poměrně rozsáhlý, skládá se z 5 částí.103 V následujícím pojednání bych se ráda 

věnovala struktuře tohoto zákona a podrobněji bych přiblížila z mého pohledu významná 

ustanovení. 

 

 

 

103  Violent Crime Control and Law Enforcement Act. The Advocates for Human Rights. [online]. [Cit.28.7.2020].  

 Dostupné z: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-103hr3355enr/pdf/BILLS-103hr3355enr.pdf 
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   Část A nazvaná „Ulice bezpečné pro ženy“ (Safe Streets for Women) upravuje v pěti 

kapitolách federální tresty za sexuální zločiny, dotace poskytované složkám vynucujícím 

dodržování práva a zajišťujícím trestní stíhání s cílem snížit násilnou trestnou činnost proti ženám, 

bezpečnost pro ženy ve veřejné dopravě a veřejných parcích, nová pravidla ohledně dokazování a 

konečně pomoc obětem sexuálních útoků.  

  V kapitole 1 části A se VAWA v rámci úpravy federálních trestů za sexuální zločiny 

zabývá trestáním recidivistů. Pokud byla určitá osoba v minulosti jednou či vícekrát odsouzena za 

čin trestný podle zákona kteréhokoli státu USA spáchaný v souvislosti se sexuálním násilím, 

zvyšuje se horní sazba trestu odnětí svobody až na dvojnásobek.104 Zákon v této kapitole také 

zakotvuje povinnost pachatelů sexuálních trestných činů plně nahradit oběti způsobenou škodu, a 

to ve výši určené soudem. Soud je povinen vydat nařízení o náhradě škody. Od této povinnosti se 

soud nemůže odchýlit ani z ekonomických důvodů na straně obžalovaného, ani z toho důvodu, že 

oběť již získala kompenzaci od pojišťovny či z jiného zdroje. Soud však může s obžalovaným 

dohodnout splátkový kalendář. Pokud trestný čin spáchalo více pachatelů, soud může každému 

z nich uložit povinnost nahradit oběti způsobenou škodu v plné výši. Pokud je více obětí trestného 

činu obžalovaného, nahradí obžalovaný škodu způsobenou každé z nich. Splnění soudního 

nařízení o náhradě škody je prokurátor povinen vymáhat „všemi dostupnými a rozumnými 

prostředky“. Právo vymáhat splnění soudního nařízení o náhradě škody zákon přiznává i samotné 

oběti. Plná náhrada škody způsobené oběti podle VAWA zahrnuje náklady na zdravotní péči, 

včetně péče psychologické či psychiatrické, náklady na rehabilitace, dopravu, ubytování a hlídání 

dětí, ušlý zisk, náklady na právní pomoc a náhradu jakýchkoli dalších škod, které oběť utrpěla 

v souvislosti se spáchaným trestným činem.105  

  Druhá kapitola části A zakotvuje systém dotací a programů na podporu boje proti násilným 

trestným činům páchaným na ženách, které jsou určeny jednotlivým státům, místním správám a 

vládám původních indiánských kmenů s cílem posílit vymahatelnost práva a efektivitu trestního 

řízení před soudy a s cílem rozvíjet a podporovat programy nabízející pomoc ženským obětem 

násilných trestných činů. Tyto dotace mají být použity především na zajištění odborného personálu 

a jeho vzdělávání (zejména policistů a prokurátorů), na vývoj a implementaci nových 

informačních systémů propojujících policii, prokuraturu a soudy, které by umožnily vytvoření 

 

 

 

104  ibid. SEC. 40111. Repeat offenders. 
105  ibid. SEC. 40113. Mandatory restitution for sex crimes. 
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jednotné databáze obsahující informace o všech příkazech k zatčení, ochranných nařízeních, o 

porušení těchto nařízení, o trestních stíháních či obžalobách týkajících se násilných trestných činů 

proti ženám, včetně sexuálních trestných činů a domácího násilí.106  

  V druhé kapitole části A je rovněž obsažena definice domácího násilí, kterým VAWA 

rozumí násilný trestný čin (těžký zločin nebo přečin) spáchaný současným či bývalým manželem 

či druhem oběti (nebo osobou v podobném postavení podle zákonů o domácím či rodinném násilí); 

osobou, se kterou má oběť dítě; osobou, která s obětí sdílí či sdílela společné obydlí; nebo 

jakoukoli jinou dospělou osobou, proti jejímuž jednání je oběť chráněna zákony o domácím či 

rodinném násilí.107 

  Třetí kapitola části A se zabývá zajištěním a zvýšením bezpečnosti žen ve veřejné dopravě, 

v národních a veřejných parcích. VAWA poskytuje rozsáhlé dotace na zlepšení osvětlení, 

kamerových systémů a zřízení nouzových telefonních aparátů v prostředcích veřejné dopravy, ale 

i v přilehlých oblastech. Také v národních a veřejných parcích jsou na základě VAWA grantů 

budovány systémy osvětlení, nouzové telefonní přístroje a je navyšován počet personálu 

zajišťujícího bezpečnost v parcích.108  

  Čtvrtá kapitola části A zakotvuje nová pravidla týkající se dokazování. VAWA vylučuje 

použití určitých důkazů, a to u jakéhokoli civilního či trestního soudního jednání, při kterém se 

projednává čin zahrnující sexuální delikt. Vyloučeno je použití takových důkazů, které mají 

prokázat, že se oběť údajně účastnila jiného sexuálního jednání, nebo že oběť má údajné zvláštní 

sexuální zaměření. V trestním řízení jsou takovéto důkazy připustitelné, jestliže jde o skutečnosti 

dokládající zvláštní případy sexuálního chování oběti s cílem prokázat, že původcem spermatu, 

zranění či jiného fyzického důkazu je jiná osoba než obžalovaný, anebo s cílem prokázat souhlas 

oběti s proběhlým sexuálním jednáním. Dále je v trestním řízení připustitelný důkaz, jehož 

vyloučení by porušilo ústavně zaručená práva obžalovaného. Zákon pro možnost uplatnění shora 

uvedených důkazů stanoví poměrně přísné procesní podmínky. Strana, která má v úmyslu 

navrhnout takové důkazy, musí podat písemný návrh popisující důkaz včetně skutečností, z jakých 

důvodů je navrhován, nejméně 14 dní před dnem konání soudního jednání, pokud soud 

v odůvodněných případech nestanoví lhůtu jinou. Strana navrhující důkaz je dále povinna doručit 

 

 

 

106  ibid. SEC. 40121. Grants to combat violent crimes against women. 
107  ibid. SEC. 2003. Definitions. 
108  ibid. SEC. 40131–40133. Grants for capital improvements to prevent crime in public transportation, national and 

public parks. 
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tento návrh všem zúčastněným stranám řízení a oznámit tuto skutečnost také údajné oběti, 

případně jejímu opatrovníku či zákonným zástupcům. Soud k projednání takového návrhu nařídí 

jednání, jehož se mohou strany zúčastnit a vyjádřit se k němu. Kamerový záznam tohoto jednání 

včetně všech souvisejících dokumentů soud zapečetí, a takto zůstane do té doby, dokud soud 

nerozhodne jinak.109 

  V páté kapitole části A jsou upraveny různé formy pomoci poskytované obětem sexuálních 

napadení. Ustanovení této kapitoly se zabývají zejména zajištěním diskrétnosti všech forem 

komunikace mezi obětí a jakýmikoli osobami poskytujícími jí poradenské či jiné asistenční služby, 

a dále vytvářením vzdělávacích a preventivních programů zaměřených na osoby na útěku, 

bezdomovce či mládež žijící na ulicích.110 

  Část B s názvem „Bezpečné domovy ženám“ (Safe Homes for Women) se v deseti 

kapitolách zabývá zřízením bezplatné národní linky pomoci obětem domácího násilí, mezistátním 

stíháním domácího násilí, dotacemi poskytovanými útulkům, vzděláváním mládeže, komunitními 

vzdělávacími programy, možností utajení azylových domů a bydliště obětí, sběrem dat a 

výzkumnou činností, a také pomocí zaměřenou na oběti domácího násilí ve venkovských 

oblastech.  

  První kapitola části B zakotvuje zákonný podklad pro zřízení národní linky pomoci obětem 

domácího násilí (The National Domestic Violence Hotline, dále jen „NDVH“). Provoz NDVH 

začal v únoru 1996 a od té doby poskytuje svoje služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zřízení 

NDVH se setkalo s výjimečnou odezvou. Jenom v roce 2019 na linku zavolalo 622 695 osob 

s různými dotazy týkajícími se problematiky domácího násilí. Měsíčně NDVH obdrží přibližně 21 

tisíc telefonátů a je schopna zprostředkovat tlumočení do více než 170 jazyků. Od zahájení svého 

provozu do roku 2019 linku kontaktovalo přes 5,2 milionu osob. Podle statistik NDVH také 

přibližně 60 % volajících uvádí, že zavolání na tuto linku je jejich prvním krokem směřujícím 

k řešení jejich osobní krizové situace.111 

  Ve druhé kapitole části B zákon postihuje takové jednání osoby, která překračuje hranice 

mezi státy s úmyslem ublížit na zdraví, pronásledovat či zastrašovat svoji manželku, družku či 

partnerku, a která úmyslně spáchá násilný trestný čin spočívající v ublížení na zdraví shora 

 

 

 

109  ibid. SEC. 40141. Sexual history in criminal and civil cases. 
110  ibid. SEC. 40151. Education and prevention grants to reduce sexual assaults against women. 
111  USA. 2019. A year of impact. The National Domestic Violence Hotline. [online]. [Cit.20.7.2020]. 

 Dostupné z: https://www.thehotline.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/Impact-Report-2019.v1.pdf 
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vyjmenovaným osobám. Zákon také postihuje jednání osoby, která násilím, pohrůžkou násilí či za 

použití lsti přiměje svoji manželku/družku/partnerku k překročení státní hranice, a v souvislosti 

s tím spáchá úmyslný násilný trestný čin spočívající v ublížení na zdraví. Takovému pachateli 

hrozí trest odnětí svobody na doživotí či na jakýkoli počet let, pokud takovým jednáním způsobil 

poškozené smrt. Pokud pachatel způsobí svým činem oběti trvalé následky či život ohrožující 

zranění, bude odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání maximálně 20 let. V případě, že 

svým činem pachatel způsobí oběti vážné zranění anebo ke spáchání činu použije zbraň, bude 

odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání maximálně 10 let. VAWA v této kapitole také 

postihuje takové jednání pachatele, který překračuje státní hranice v úmyslu porušit soudem 

vydané ochranné nařízení. V souvislosti s tímto ustanovením VAWA zakotvuje plnou vzájemně 

uznávanou platnost soudně vydaných ochranných nařízení mezi jednotlivými státy i indiánskými 

kmeny.112 

  V části C jsou upraveny občanskoprávní opatření proti genderově motivovaným násilným 

činům. V této části se Kongres USA výslovně odvolává na svoji pravomoc schvalovat novely 

ústavy a uvádí, že účelem části C VAWA je chránit občanská práva obětí genderově motivovaných 

násilných trestných činů. Zákon proto v části C stanoví, že všechny osoby v USA mají právo být 

nedotčeny genderově motivovanými násilnými trestnými činy.113  

  Část D se zabývá právem žen na rovné zacházení při soudním řízení a ve dvou kapitolách 

upravuje vzdělávání státních i federálních soudců a ostatního soudního personálu. Část E obsahuje 

novelizace, které VAWA přináší do jiných zákonů, dále se zabývá způsoby hrazení nákladů na 

testování sexuálně přenosných nemocí a také stanovuje pravidla pro vypracování studie o 

sexuálních útocích v prostředí vysokoškolských studentů. Část F se zaměřuje na redukci míry 

domácího násilí a stalkingu a upravuje poskytování informací z národních a federálních databází 

trestných činů civilním a trestním soudům, pokud projednávají případy domácího násilí či 

stalkingu114.  Poslední část G upravuje ochranu poskytovanou týraným přistěhovalkyním a jejich 

dětem.  

  V závěru této podkapitoly bych ještě chtěla doplnit, že v době svého přijetí v roce 1994 

nebyl VAWA v americké společnosti všeobecně oblíbený. Konzervativci byl často kritizován a 

 

 

 

112  Violent Crime Control and Law Enforcement Act. The Advocates for Human Rights. SEC. 40221. Interstate 

enforcement. [online]. [Cit.28.7.2020].  

 Dostupné z: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-103hr3355enr/pdf/BILLS-103hr3355enr.pdf 
113  ibid. SEC. 40302. Civil rights. 
114  ibid. SEC. 40601. Authorizing acces to federal criminal information databases. 



55 

 

označován za zbytečný a nadmíru invazivní do jurisdikcí jednotlivých států, a také příliš zasahující 

do práva manžela „vládnout“ rodině. Dokonce i vážené organizace jako například The American 

Civil Liberties Union (volným překladem „Americký svaz pro občanské svobody“, dále jen 

„ACLU“) vyjádřily obavy, zda tresty, které je možno na základě VAWA uložit, nejsou neuváženě 

přísné, zda jsou všechna ustanovení VAWA v souladu s Ústavou USA, zda povinné testování 

obžalovaných na HIV není zásahem do ústavně zaručeného práva na soukromí. V roce 2005 při 

reautorizace VAWA však ACLU vyjádřilo svoji podporu tomuto zákonu, když ho označilo za 

jeden z nejefektivnějších právních nástrojů k ukončení domácího násilí, sexuálních napadení a 

stalkingu v americké historii.115 

 

3.3 The Domestic Violence Offender Gun Ban 

 

  Druhým pilířem federálního zákonodárství na úseku boje proti domácímu násilí je The 

Domestic Violence Offender Gun Ban (tj. zákaz možnosti vlastnit zbraň pachatelům domácího 

násilí, dále jen „DVOGB“), známý také jako tzv. Lautenbergova novela („The Lautenberg 

Amendment“). Patronem této novely byl senátor Frank Lautenberg, který navrhl DVOGB jakožto 

novelu zákona o kontrole nad zbraněmi z roku 1968 („Gun Control Act“). DVOGB byl Kongresem 

přijat a v roce 1997 ho podepsal prezident Bill Clinton jakožto součást tzv. „Omnibus 

Appropriations Act“.  

  DVOGB zakazuje osobám odsouzeným za trestný čin domácího násilí a také osobám, kvůli 

kterým bylo oběti domácího násilí soudem vydáno ochranné nařízení (soudní zákaz styku), 

jakékoli nakládání se zbraněmi nebo střelivem. Je třeba zdůraznit, že se jedná o zákaz trvalý, tj. 

časově neomezený. Jakýmkoli nakládáním se zbraněmi a střelivem se rozumí jejich prodej, nákup, 

přeprava, používání, držení nebo vlastnictví. Trestným činem domácího násilí se rozumí jakýkoli 

trestný čin upravený federálními či národními zákony, který zahrnuje element použití nebo pokusu 

použití fyzického násilí nebo síly, nebo výhrůžku použitím smrtící zbraně, spáchaný současným 

nebo bývalým manželem/partnerem/druhem, rodičem nebo opatrovníkem oběti, nebo osobou, se 

kterou má oběť společné dítě, nebo osobou, která obývá nebo obývala s obětí společné obydlí jako 

manžel/druh/partner, rodič nebo opatrovník, anebo osobou, která je k oběti v podobném postavení 

 

 

 

115  Buzawa, Eve Schlesinger, Carl G. Buzawa. a Evan Stark. Responding to domestic violence: the integration of 

criminal justice and human services. 4th edition. Thousand Oaks, California: Sage, 2012. s. 236. 



56 

 

jako manžel/druh/partner, rodič nebo opatrovník. Přitom není podstatné, jestli výše popsané 

jednání je příslušným federálním či národním zákonem označeno výslovně jako trestný čin 

domácího násilí nebo jinak.116 DVOGB rovněž postihuje osoby, které pachatelům shora 

specifikovaných trestných činů vědomě prodají či jinak poskytnou zbraň nebo střelivo. 

  Velmi zajímavým aspektem DVOGB je jeho retroaktivita. DVOGB se totiž vztahuje na 

osoby odsouzené za shora specifikované trestné činy kdykoli v minulosti, tj. i před 30. zářím 1996. 

Pro aplikaci této zpětné účinnosti však musí být splněna jedna ze dvou alternativně stanovených 

podmínek. Prvním případem umožňujícím retroaktivní působnost DVOGB je situace, kdy pachatel 

byl v průběhu trestního řízení zastoupen obhájcem anebo se po poučení o důsledcích takového 

jednání vědomě vzdal svého práva na zastoupení obhájcem. Druhým případem je situace, jestliže 

pachatel spáchal trestný čin, k jehož rozhodování je příslušná porota a věc byla skutečně ukončena 

rozhodnutím poroty, anebo se pachatel po poučení o důsledcích takového jednání vědomě vzdal 

možnosti být souzen před porotou, a to přiznáním viny nebo jiným způsobem. Podmínkou pro 

zpětnou účinnost DVOGB je také skutečnost, že odsouzení nebylo zahlazeno nebo že pachateli 

nebyla za spáchaný trestný čin udělena milost, pokud však tyto akty výslovně nestanovily, že se 

dotyčnému zakazuje jakékoli nakládání se zbraněmi.  

  Významnou změnu přinesl DVOGB ve vztahu k pachatelům domácího násilí, kteří pracují 

v ozbrojených sborech jako je policie, armáda nebo některé vládní agentury. Gun Control Act 

neboli zákon o kontrole nad zbraněmi z roku 1968 totiž umožňoval, aby příslušníci těchto 

ozbrojených sborů používali zbraň, když jsou ve službě, přestože byli odsouzeni za shora 

specifikované trestné činy nebo byli například důvodem pro vydání soudního zákazu styku. Od 

přijetí DVOGB v roce 1997 toto již možné není.  

 

3.4 The Family Violence Prevention and Services Act 

 

 Posledním a nejstarším z trojice nejdůležitějších federálně-právních počinů v oblasti 

domácího násilí je zákon o prevenci a službách poskytovaných v oblasti domácího násilí („The 

Family Violence Prevention and Services Act“, dále jen „FVPSA“). 

 

 

 

116  Restrictions on the possession of firearms by individuals convicted of a misdemeanor crime of domestic violence. 

The United States Department of Justice. [online]. [Cit.26.7.2020].  

 Dostupné z: https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-1117-restrictions-possession-

firearms-individuals-convicted 
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 Až do 70. let 20. století, jak jsem již zmínila výše, bylo domácí násilí latentním 

společenským problémem, jehož oběti často snášely týrání v tichosti svých domovů a neměly se 

kam obrátit s žádostí o pomoc. Neziskové organizace v té době začaly otevírat první útulky pro 

oběti domácího násilí. V roce 1984 vytvořil ministr spravedlnosti USA Benjamin Civiletti 

krizovou skupinu zaměřenou na domácí násilí, která vypracovala zprávu o rozšířenosti a dopadech 

domácího násilí v USA, která se stala významným mezníkem v boji proti domácímu násilí. 

V reakci na tuto zprávu proběhla v Kongresu série jednání, na nichž podaly svá svědectví oběti 

domácího násilí a promluvily na toto téma také právní autority. Výsledkem těchto jednání bylo 

přijetí FVPSA na podzim roku 1984.117  

 FVPSA je schvalován vždy s účinností na pět let, což dává prostor pro přijetí změn 

v podobě zlepšení a rozšíření poskytovaných služeb. V červenci 2019 senátoři Casey a Murkowski 

představili nový FVPSA 2019, který obsahuje klíčové změny, jejichž cílem je navýšení federálních 

finančních prostředků, které budou využity na podporu specifických programů zaměřených na 

poskytování podpory rasovým a etnickým minoritám, na posílení suverénní autority indiánských 

kmenů tak, aby byly schopny efektivně reagovat na případy domácího násilí v jejich komunitách, 

a dále na smysluplné preventivní programy.118 

 FVPSA poskytuje již 35 let elementární finanční podporu z federálních fondů nouzovým 

útulkům, azylovým domům, krizovým linkám, poradenským a vzdělávacím programům a dalším 

asistenčním službám poskytovaným obětem domácího násilí a jejich rodinným příslušníkům, a to 

ve všech státech USA včetně sociálně vyloučených lokalit. Na podporu FVPSA spoléhá více než 

1600 místních organizací poskytujících podporu obětem domácího násilí, jejichž asistenci ročně 

vyhledá více než 1,3 milionů obětí. Zájem o služby těchto organizací je enormní. Podle průzkumu 

organizace The National Network to End Domestic Violence poskytly tyto lokální organizace 

v roce 2018 denně pomoc 74 823 obětem domácího násilí. Současně však za stejný jeden 

průměrný den v roce 2018 nebylo vyhověno dalším 9 183 žádostem o pomoc z důvodu nedostatku 

zdrojů, ať již finančních či lidských.119 Je tak zcela zřejmé, že tato široká síť organizací 

 

 

 

117  35 years of impact. The National Resource Center on Domestic Violence. [online]. [Cit.2.8.2020]. 

 Dostupné z: http://www.learnaboutfvpsa.com/35yrs-impact 
118  Family violence prevention and services improvements act reauthorization. The National Network to End 

Domestic Violence. [online]. [Cit.25.7.2020].  

 Dostupné z: https://nnedv.org/wp-content/uploads/2019/11/NNEDV_FVPSA_Factsheet_Nov2019.pdf 
119  Family Violence Prevention & Services Act. The National Network to End Domestic Violence. [online]. 

[Cit.29.7.2020].  

 Dostupné z: https://nnedv.org/content/family-violence-prevention-services-act/ 
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poskytujících podporu a pomoc obětem domácího násilí je velmi potřebnou a efektivní součástí 

rozsáhlého systému zaměřeného na boj proti domácímu násilí. Tyto organizace by však jen těžko 

mohly poskytovat pomoc v takovém rozsahu bez konstantní mnohaleté podpory poskytované 

z federálních zdrojů na základě FVPSA.  

   

3.5 Vybrané aspekty trestněprávní úpravy domácího násilí státu Kalifornie 

 

  V předchozích kapitolách jsem se pokusila o charakteristiku tří nejvýznamnějších 

federálních zákonů USA souvisejících s fenoménem domácího násilí. Federální zákonodárství 

určuje jistý minimální standard právní úpravy, který musí jednotlivé státy při jejich vnitrostátní 

legislativní činnosti respektovat. Každý stát tak má, kromě federálních právních předpisů, ještě 

svoji vlastní právní úpravu platnou a účinnou pouze na jeho území.  

  Bezprecedentní vlna přijímání nových a změn stávajících národních zákonů začala v 80. 

letech 20. století jako důsledek počínajících celospolečenských změn ve vnímání a přístupu k 

domácímu násilí. Přestože mezi právními úpravami jednotlivých států byly značné rozdíly, 

všechny usilovaly o hlubokou strukturální změnu právní úpravy v oblasti domácího násilí. Změny 

v legislativě se soustředily zejména na tři oblasti. První oblastí byla právní úprava policejních 

zásahů při řešení domácího násilí, druhou oblastí byly procesní postupy upravující řešení těchto 

případů ze strany prokuratury a soudů, a poslední změna se týkala snahy o usnadnění přístupu 

k soudním zákazům styku a jejich efektivnější vymahatelnosti.120  

  V následujícím textu bych se ráda zaměřila na vybrané aspekty zejména trestněprávní 

úpravy domácího násilí ve státě Kalifornie, který lze označit za průkopníka na poli právní úpravy 

domácího násilí v rámci USA. Například už v sedmdesátých letech 20. století organizovala 

kalifornská policejní oddělení pro své členy tréninky krizové intervence v případech domácího 

násilí, a navíc začala angažovat psychology, kteří obětem poskytovali krizovou pomoc. Kalifornie 

také byla prvním státem USA, který v roce 1978 uzákonil znásilnění v manželství jako trestný čin.  

  Kalifornská právní úprava se zabývá domácím násilím v mnoha svých zákonech. Definici 

domácího násilí obsahuje jak trestní zákoník („Penal Code“, dále jen „PC“), tak zákon o rodině 

(„Family Code“, dále jen „FC“). Podle § 13700 PC se domácím násilím rozumí hrubé zacházení 

 

 

 

 
120  Buzawa, Eve Schlesinger, Carl G. Buzawa. a Evan Stark. Responding to domestic violence: the integration of 

criminal justice and human services. 4th edition. Thousand Oaks, California: Sage, 2012. s. 221. 
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s dospělým nebo nezletilým, který je současným nebo bývalým manželem/manželkou, 

druhem/družkou, spolubydlícím, osobou, se kterou má podezřelý dítě, nebo se kterou byl ve 

vztahu. Zákon demonstrativně uvádí faktory, podle kterých se posuzuje, zda na dvě osoby, které 

nejsou v příbuzenském vztahu, lze nazírat jako na spolubydlící. Mezi tyto faktory patří existence 

sexuálního vztahu mezi těmito osobami, sdílení příjmů či nákladů, sdílené užívání či vlastnictví 

majetku, skutečnost, zda osoby vůči veřejnosti vystupují jako druh a družka, délka a pokračování 

vztahu.121  

  FC upravuje problematiku domácího násilí ve své desáté části pod názvem „Prevence 

domácího násilí“. FC ve svém ustanovení § 6211 výše uvedenou definici domácího násilí 

rozšiřuje. Podle FC je domácím násilím také hrubé zacházení s jakoukoli osobou v příbuzenském 

vztahu (pokrevním i agnátském), a to až do druhého stupně příbuzenství. Kalifornská právní 

úprava tudíž na rozdíl od té české není postavena na znaku „společného obydlí“ a zahrnuje tedy 

daleko širší okruh osob. 

  Kalifornský PC definuje několik specifických trestných činů, které postihují protiprávní 

činy zahrnující prvek domácího násilí. Chtěla bych podotknout, že PC neoznačuje jednotlivé 

trestné činy názvy tak, jak jsme zvyklí z našeho TZ (např. § 140 Vražda apod.), ale pouze čísly 

paragrafů. Z tohoto důvodu v následujícím textu používám označení jednotlivých trestných činů 

v té podobě, jak jsou nazývány v americké právní praxi, s volným překladem do češtiny. 

  První z těchto trestných činů je upravený v ustanovení § 243(e)(1) a bývá označován jako 

„Domestic Battery“, tj. přečin ublížení na zdraví v rámci vztahu mezi výše specifikovanými 

osobami. Není přitom podstatné, zda oběť utrpí nějaké viditelné zranění, dokonce se ani 

nepožaduje úmysl pachatele ublížit oběti na zdraví. Postačí, že se pachatel oběti hrubým způsobem 

dotkne (např. do oběti hrubě strčí). Pachateli tohoto přečinu může být uložena pokuta v maximální 

výši 2000 dolarů nebo trest odnětí svobody v okresním vězení v trvání nejvýše jednoho roku nebo 

oba tresty současně, popřípadě může být výkon uloženého trestu podmíněně odložen. 

  Dalším trestným činem postihujícím domácí násilí je trestný čin spočívající v úmyslném 

způsobení tělesného zranění („Corporal Injury to a Spouse or Cohabitant“)122 v rámci vztahu mezi 

 

 

 

121  The California Penal Code. The California Legislative Information. § 13700. [online]. [Cit.13.7.2020].  

 Dostupné z: 

  https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=PEN&tocTitle=+Penal+Code+-

+PEN 
122  ibid. § 273.5   
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výše specifikovanými osobami. Tento trestný čin může být v závislosti na okolnostech 

konkrétního případu kvalifikován jako zločin nebo přečin. Podobně jako u přečinu ublížení na 

zdraví se vyžaduje hrubé zacházení s partnerem, jehož výsledkem však je fyzické zranění. 

Pachateli tohoto trestného činu hrozí trest odnětí svobody ve státním vězení v délce dva nebo čtyři 

roky nebo pokuta v maximální výši 6000 dolarů nebo obojí. Pokud je pachatelem osoba, která 

dosud nebyla trestána, a okolnosti případu to dovolují, může mu být uložen trest odnětí svobody 

v okresním vězení v délce nejvýše jednoho roku a /nebo pokuta. Výkon trestu může být podmíněně 

odložen. 

  Trestný čin týrání dítěte („Child Abuse“)123 může být kvalifikován podle okolností případu 

jako přečin anebo zločin. Jedná se však o trestný čin, při jehož stíhání postupují kalifornští 

prokurátoři velmi striktně, a ve většině případů je kvalifikován jako zločin. Týráním dětí PC 

rozumí úmyslné způsobení zranění v důsledku krutého nebo nehumánního tělesného trestu. 

Pachateli hrozí trest odnětí svobody v délce dva, čtyři nebo šest let ve státním vězení a/nebo pokuta 

v maximální výši 6000 dolarů. V případě kvalifikace tohoto trestného činu jako přečinu, hrozí 

pachateli trest odnětí svobody v okresním vězení v maximální délce trvání jednoho roku a/nebo 

pokuta. 

  Dalším trestným činem poskytujícím ochranu dětem je trestný čin ohrožení dítěte („Child 

Endangerment“).124 Na rozdíl od trestného činu týrání dítěte se nepožaduje, aby dítě utrpělo 

viditelné zranění. Opět se jedná o trestný čin, který může být kvalifikován jako zločin anebo 

přečin, a to podle toho, zda dítěti v důsledku pachatelova jednání hrozilo vážené zranění nebo 

dokonce smrt. Tento trestný čin zahrnuje tři skutkové podstaty. Trestného činu ohrožení dítěte se 

dopustí osoba, která úmyslně způsobí nebo dovolí, aby dítě trpělo neospravedlnitelnou fyzickou 

bolestí nebo psychickými útrapami. Tohoto trestného činu se dále dopustí osoba, která úmyslně 

způsobí nebo dovolí, aby došlo ke zranění dítěte, které má ve své péči. A poslední skutkovou 

podstatou tohoto trestného činu je takové jednání osoby, kterým úmyslně způsobí nebo dovolí, aby 

bylo dítě vystaveno nebezpečné situaci. Jako trestný čin ohrožení dítěte tedy bude kvalifikováno 

např. v USA poměrně časté ponechání nabité zbraně v dosahu dítěte anebo nezajištění lékařského 

 

 

 

   

 
123  ibid. § 273d 
124  ibid. § 273a  
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ošetření nemocnému dítěti.125 Pachateli hrozí v závislosti na závažnosti způsobeného následku 

trest odnětí svobody ve státním vězení v délce dva, čtyři nebo šest let anebo trest odnětí svobody 

v okresním vězení v maximální délce trvání jednoho roku. 

  PC poskytuje zvláštní ochranu seniorům, osobám fyzicky či mentálně handicapovaným či 

osobám s jinými omezeními limitujícími obvyklý způsob života.126 Zákon tyto kategorie osob 

označuje jako „závislé osoby“. Skutkové podstaty u trestného činu týrání závislé osoby 

(„Dependent Abuse“) jsou konstruovány podobně jako u trestného činu ohrožení dítěte. 

Pachatelem je v tomto případě osoba, která věděla nebo mohla vědět, že obětí je osoba staršího 

věku nebo závislá osoba. Osobou staršího věku zákon rozumí osobu ve věku 65 let nebo starší. 

Tohoto trestného činu se tedy dopustí osoba, která úmyslně způsobí nebo dovolí, aby starší nebo 

závislá osoba trpěla neospravedlnitelnou fyzickou bolestí nebo psychickými útrapami, nebo byla 

zraněna či poškozeno její zdraví, nebo byla vystavena situaci ohrožující její život či zdraví. 

Pachateli za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody v okresním vězení v délce nepřesahující 

jeden rok a/nebo pokuta v maximální výši 6000 dolarů anebo trest odnětí svobody v délce dva, tři 

nebo čtyři roky ve státním vězení. Pokud oběť v důsledku shora specifikovaného pachatelova 

jednání utrpí těžkou újmu na zdraví, zvyšuje se trestní sazba o 3 roky, pokud byla oběť mladší 70 

let, anebo o 5 let, byla-li starší 70 let. Pokud byla oběti v důsledku shora specifikovaného 

pachatelova jednání způsobena smrt, zvyšuje se trestní sazba o 5 let, pokud byla oběť mladší 70 

let, anebo o 7 let, byla-li starší 70 let. PC také přísněji sankcionuje jednání, kterými se osoba, která 

věděla nebo mohla vědět, že obětí je osoba staršího věku nebo závislá osoba, vůči takové oběti 

dopustí krádeže, zpronevěry, padělání peněz nebo podvodu.127 V rámci ustanovení § 368(f) PC je 

také postihováno protiprávní jednání spočívající v zbavení osobní svobody starší či závislé osoby 

za použití násilí, pohrůžky násilí, podvodu nebo lsti. Trestní sazba trestu odnětí svobody za takové 

jednání činí dva, tři nebo čtyři roky ve státním vězení. Ve všech případech trestných činů 

 

 

 

125  California Domestic Abuse Laws – What You Need to Know. Robert Helfend. [online]. [Cit.28.7.2020].  

Dostupné z: https://www.robertmhelfend.com/criminal-defense/domestic-violence/california-domestic-abuse-

laws/ 
126  The California Penal Code. The California Legislative Information. § 368. [online]. [Cit.13.7.2020].  

 Dostupné z: 

  https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=PEN&tocTitle=+Penal+Code+-

+PEN 
127  ibid. § 368(d) a (e) 
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uvedených v tomto odstavci je soud také povinen zvážit vydání soudního zákazu styku pachatele 

s obětí.128  

  PC obdobně jako náš TZ upravuje trestný čin nebezpečného vyhrožování („Criminal 

Threats“)129, který spočívá v úmyslném vyhrožování jinému spácháním trestného činu 

spočívajícím ve způsobení těžké újmy na zdraví či smrti, s úmyslem dosáhnout toho, aby tato 

výhrůžka vyjádřená slovem, písmem nebo prostřednictvím elektronických komunikačních 

prostředků, vyvolala v oběti důvodné obavy o její vlastní bezpečí nebo bezpečí jejích blízkých 

rodinných členů. Blízkým rodinným členem se pro účely tohoto ustanovení rozumí 

manžel/manželka, druh/družka, dítě oběti, nebo jakákoli jiná osoba v příbuzenském poměru, ať již 

pokrevním nebo agnátském, do druhého stupně, nebo jakákoli jiná osoba pravidelně obývající 

domácnost oběti v současnosti nebo v posledních šesti měsících.130 Elektronický komunikační 

prostředek zákon nedefinuje, ale podává demonstrativní výčet možných zařízení, např. telefon, 

mobilní telefon, počítač, videokamera, fax nebo pager.131 

  Trestným činem souvisejícím s domácím násilím je dále trestný čin neoprávněného 

násilného vniknutí („Aggravated Trespass“). Mohlo by se zdát, že se jedná o ekvivalent našeho 

trestného činu porušování domovní svobody, ale není tomu tak. Toto „neoprávněné násilné 

vniknutí“ svým způsobem navazuje na výše uvedený trestný čin nebezpečného vyhrožování. 

Trestného činu neoprávněného násilného vniknutí ve smyslu ustanovení § 601 PC se dopustí ten, 

kdo vyhrožuje jinému způsobením těžké újmy na zdraví v úmyslu dosáhnout toho, aby oběť měla 

důvodné obavy o svoje vlastní bezpečí nebo bezpečí jejích blízkých rodinných členů, a který 

během 30 dnů od takovéto výhrůžky neoprávněně vstoupí do obydlí oběti v úmyslu uskutečnit 

jednání, kterým oběti vyhrožoval, anebo který během 30 dnů od takovéto výhrůžky neoprávněně 

vstoupí na pracoviště oběti a zjišťuje, kde v rámci pracoviště oběť pracuje, v úmyslu uskutečnit 

jednání, kterým oběti vyhrožoval. Tento trestný čin může být podle okolností případu opět 

kvalifikován jako zločin nebo přečin. V případě přečinu za takové jednání pachateli hrozí trest 

odnětí svobody v okresním vězení nepřesahující 1 rok a/nebo pokuta v maximální výši 2000 

dolarů. Pokud je čin kvalifikován jako zločin, hrozí pachateli trest odnětí svobody s horní sazbou 

10 let ve státním vězení a /nebo pokuta ve výši maximálně 10 000 dolarů. 

 

 

 

128  ibid. § 368(l) 
129  ibid. § 422 
130  ibid. § 422(b) 
131  ibid. § 422(c) 
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  PC v ustanovení § 679.05 stanoví, že oběť domácího násilí má právo mít přítomného 

poradce v otázkách domácího násilí a také podporující osobu podle svého výběru u všech výslechů 

před orgány činnými v trestním řízení a o tomto právu musí být oběť před prvním takovým 

výslechem poučena. Poradcem v otázkách domácího násilí se rozumí osoba, která je 

zaměstnancem organizace poskytující asistenční služby obětem domácího násilí s absolvovaným 

minimálně 40hodinovým odborným výcvikem.132 

  Odsouzení za trestný čin spojený s domácím násilím má pro pachatele řadu potenciálních 

důsledků pro jeho další život. Jednak jsou tyto trestné činy samozřejmě evidovány v rejstříku trestů 

a ve svém důsledku tak tedy omezují odsouzeného v budoucnu při hledání zaměstnání, ale i 

bydlení. PC stanoví ohledně výkonu trestu tzv. povinná minima, tj. dokonce i v případě, že byl 

pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, musí podstoupit minimálně 

30denní pobyt ve vězení a také podstoupit zpravidla roční probační program. Kalifornské zákony 

dále zakazují, aby osobám odsouzeným za trestné činy domácího násilí bylo svěřeno do péče 

nezletilé dítě.133 Imigrační zákon USA považuje většinu trestných činů spáchaných ve spojení 

s domácím násilím za násilné zločiny nebo „morálně podlé činy“, jejichž spáchání může být 

důvodem pro deportaci z USA. Tato skutečnost je v Kalifornii obzvláště významná, protože 

v tomto státě žije téměř 11 milionů imigrantů, tj. čtvrtina všech imigrantů žijících v USA.134  

  Kalifornský PC obsahuje další ustanovení vztahující se k problematice domácího násilí, 

avšak není možné v omezeném rozsahu této práce detailně rozebrat všechna z nich. V závěru této 

podkapitoly bych však ještě ráda zmínila velmi zajímavou právní úpravu dotýkající se domácího 

násilí obsaženou v kalifornském zákoníku práce („Labor Code“, dále jen „LC“). LC ve svém 

ustanovení § 230 zakazuje zaměstnavatelům propustit nebo jakýmkoli způsobem diskriminovat 

zaměstnance, který je obětí domácího násilí nebo sexuálního napadení, za to, že není přítomen 

v zaměstnání z důvodu získání pomoci různého druhu, zejména dočasného nebo trvalého soudního 

zákazu styku nebo jiného soudního příkazu, a to s cílem ochránit svoje zdraví a bezpečnost anebo 

zdraví a bezpečnost svého dítěte. Zaměstnanec je přitom povinen, pokud je to možné, svůj úmysl 

nedostavit se z výše uvedených důvodů do práce zaměstnavateli v rozumném předstihu oznámit. 

 

 

 

132  LEMON, Nancy K. D. Domestic violence law. 3rd ed. St. Paul: West, 2009.  American casebook series. s. 803. 
133  California Domestic Abuse Laws – What You Need to Know. Robert Helfend. [online]. [Cit.28.7.2020].  

Dostupné z: https://www.robertmhelfend.com/criminal-defense/domestic-violence/california-domestic-abuse-

laws/ 
134  Immigrants in California. The Public Policy Institute of California. [online]. [Cit.29.7.2020].  

 Dostupné z: https://www.ppic.org/publication/immigrants-in-california/ 
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Jestliže se takovýto zaměstnanec nedostaví do zaměstnání bez předchozího oznámení, nesmí 

zaměstnavatel proti tomuto zaměstnanci podniknout žádná restriktivní opatření, jestliže 

zaměstnanec v rozumné době po svojí absenci doloží zaměstnavateli potvrzení, kterým může být 

například policejní zpráva, soudní příkaz nebo jiný důkaz prokazující zaměstnancovu účast při 

soudním jednání, lékařská zpráva apod. Zaměstnavatel je také povinen zachovávat o důvodech 

nepřítomnosti zaměstnance mlčenlivost. Zaměstnanec, který byl suspendován, propuštěn nebo 

kterému zaměstnavatel vyhrožoval propuštěním, nebo který byl zaměstnavatelem jakýmkoli jiným 

způsobem diskriminován z důvodu, že se nedostavil do zaměstnání v souladu s výše uvedenými 

podmínkami, má právo na to, aby se vrátil do zaměstnání nebo do funkce a současně má právo na 

náhradu ušlé mzdy a dalších pracovních benefitů. Zaměstnavatel, který úmyslně odmítne 

takovéhoto zaměstnance znovu přijmout do zaměstnání, navrátit do funkce či nahradit ušlou mzdu 

a další benefity se dopouští přečinu. 135 

  Kalifornská právní úprava domácího násilí je jak velmi přísná, tak značně rozsáhlá. 

Obsahuje řadu dalších ustanovení vztahujících se k domácímu násilí například v zákoně o 

občanském soudním řízení (Code of Civil Procedure), v občanském zákoníku (Civil Code) nebo 

v zákoně upravujícím poskytování sociálních dávek (Welfare and Institutions Code), jejichž 

detailní rozbor by mohl být tématem samostatné akademické práce.   

     

   

   

 

 

 

   

    

  

 

 

 

135  LEMON, Nancy K. D. Domestic violence law. 3rd ed. St. Paul: West, 2009.  American casebook series. s. 1221. 
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Závěr 

Cílem mojí diplomové práce bylo jednak teoreticky vymezit problematiku domácího násilí, 

ale zejména představit právní úpravu domácího násilí v České republice a ve Spojených státech a 

pokusit se o jejich porovnání.  

 Text diplomové práce jsem rozčlenila do tří hlavních kapitol. V první z nich jsem se kromě 

charakteristiky typických znaků, forem a cyklu domácího násilí věnovala také definici pojmu 

domácího násilí. 

 Zjistila jsem, že definic domácího násilí je celá řada, ale pokud jde o Českou republiku, 

jejich původci jsou převážně neziskové organizace pracující s oběťmi trestných činů. Oficiální 

legální definice domácího násilí, tj. definice přímo zakotvená v nějakém zákoně však v České 

republice chybí. Naproti tomu legislativa USA obsahuje legálních definic domácího násilí hned 

několik, a to zakotvených jak na federální úrovni, tak v rámci zákonodárství jednotlivých států. 

Východiskem pro všechny tyto definice je pak ta obsažená v zákoně o násilí proti ženám již z roku 

1994, tedy z období, kdy se domácí násilí jako téma k diskuzi začalo v České republice teprve 

vynořovat. Tato definice pod pojmem domácí násilí rozumí násilný trestný čin specifikovaný blíže 

zákony o domácím či rodinném násilí. Na definice VAWA navazuje kalifornská právní úprava, 

která pojímá definici domácího násilí velice zajímavě. Předně je třeba podotknout, že kalifornská 

legislativa vymezuje obsah termínu domácí násilí velice široce. S nadsázkou lze říci, že za domácí 

násilí se považuje jakékoli hrubé chování mezi osobami, které k sobě vzájemně mají či v minulosti 

měly nějaký vztah. Definici domácího násilí přitom obsahuje jednak kalifornský trestní zákoník 

(Penal Code) a v rozšířené verzi ještě zákon o rodině (Family Code). Ustanovení týkající se 

domácího násilí obsažená v dalších právních předpisech se pak na jednu z těchto definic 

odvolávají.  

V České republice se vedou dlouhodobé debaty o tom, zda je legální definice domácího 

násilí v naší právní úpravě potřebná či nikoli. Je evidentní, že její absence nečiní při aplikaci práva 

nějaké zásadní potíže a jejího výkladu se nakonec ujala judikatura. Osobně se však domnívám, že 

její právní zakotvení by bylo do budoucna vhodné, neboť vhodně zvolenou formulací by se 

odstranily jakékoli nejasnosti týkající se šířky obsahu pojmu domácí násilí. Kalifornská právní 

konstrukce se mi líbí v tom smyslu, že mi přijde jako příhodné řešení zakotvit v právním řádu 

dobře promyšlenou legální definici tohoto pojmu, na kterou se ustanovení upravující domácí násilí 

v jiných právních předpisech mohou odvolávat. Podle mého názoru však není kalifornské řešení 

optimální svojí dvojkolejností, kdy kalifornská legislativa obsahuje dvě ne zcela totožné definice 

domácího násilí. V podmínkách českého právního řádu by mi přišlo vhodné včlenit propracovanou 
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definici domácího násilí buď do obecné části TZ anebo do části druhé občanského zákoníku s tím, 

že ustanovení upravující domácí násilí obsažená v jiných zákonech by se na ni mohly odvolávat. 

V druhé části této práce jsem nejprve stručně shrnula aktuální právní úpravu domácího 

násilí v České republice, poté jsem se věnovala soukromoprávní ochraně před domácím násilím a 

zejména pak ochraně před domácím násilím poskytované trestním právem. Zaujalo mě, že česká 

právní úprava trestného činu týrání osoby žijící ve společném bydlení je založena na zákonném 

znaku „společného obydlí“, který je nakonec obsažen i v samotném názvu tohoto trestného činu. 

To znamená, že k tomu, aby byl pachatel trestně odpovědný za tento trestný čin, musí být splněna 

podmínka společného bydlení útočníka a oběti. Osobně tuto právní konstrukci nepovažuji za 

vhodnou, neboť limituje okruh osob, které se mohou tohoto trestného činu dopustit, a to právě 

pouze na osoby, které spolu sdílejí obydlí. Nicméně v praxi může nastat mnoho případů, kdy dojde 

k naplnění všech ostatních znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu, a z důvodu absence 

znaku sdílení společného obydlí nebudou takováto jednání moci být trestána podle ustanovení  

§ 199 TZ. Právní úprava USA, a to jak federální, tak kalifornská, je podle mého názoru z tohoto 

hlediska daleko efektivnější, neboť není postavena výhradně na znaku společného obydlí a 

zahrnuje tak daleko širší škálu případů domácího násilí. Kalifornská právní úprava vymezuje 

domácí násilí především vztahem, resp. určitou kvalitou vztahu mezi pachatelem a obětí, ať už se 

jedná o současné či bývalé manžele, druhy, spolubydlící, ostatní rodinné příslušníky až do druhého 

stupně příbuzenství, rodiče společného dítěte nebo osoby, které spolu byly ve vztahu. Jsem si 

vědoma toho, že se jedná o vymezení velice široké, přesto podle mého názoru vhodné. Zákon tak 

postihuje projevy hrubého zacházení mezi osobami, které k sobě mají či měly zákonem 

specifikovaný vztah, bez ohledu na to, zda spolu v současnosti žijí a také bez ohledu na to, zda 

jejich vzájemný vztah trvá či je již minulostí. Pod domácí násilí tak spadají i všemožné útoky 

včetně stalkingu, které se odehrávají například mezi bývalými partnery, kteří spolu již nesdílejí 

společné obydlí. Otázkou je, zda takováto jednání jsou v rámci českého právního řádu postižitelná 

podle jiného ustanovení trestního zákoníku nebo jiného zákona. Zcela jistě bude záležet na řadě 

okolností konkrétního případu, na intenzitě útoku a jeho následcích. Kalifornská právní úprava 

domácího násilí je však velmi přísná a důsledně postihuje i jen projevy hrubého chování mezi 

osobami se specifickým vztahem bez nutnosti splnění podmínky společného obydlí, a dopadá tak, 

podle mého názoru, na daleko širší okruh pachatelů.  

 K otázce znaku společného obydlí se nakonec vyjádřil i NSČR, který chápe společné 

bydlení jako zvláštní vztah závislosti. Toto pojetí společného bydlení jako specifického vztahu se 

přibližuje kalifornské právní konstrukci postavené právě na zvláštnosti vztahu mezi pachatelem a 
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obětí domácího násilí. Podle mého názoru by bylo do budoucna vhodné vypustit zákonný znak 

společného obydlí z trestněprávní úpravy a nahradit ho právě přesným vymezením vztahu mezi 

pachatelem a obětí.  

 Třetí část této diplomové práce představuje nejvýznamnější pilíře federální právní úpravy 

Spojených států amerických na úseku domácího násilí, ale také vybrané aspekty zejména 

trestněprávní úpravy státu Kalifornie.  

 Při studiu amerických právních pramenů mě zaujalo, že VAWA jednak zakotvuje 

povinnost pachatelů trestných činů spojených s domácím násilím plně nahradit oběti způsobenou 

škodu, ale současně stanovuje povinnost soudu, který musí vydat nařízení o náhradě škody, 

přičemž se soud od této povinnosti nemůže nijak odchýlit. Oproti tomu česká právní úprava 

takovouto povinnost soudu neukládá. Podle ustanovení § 43 odst. 3 TŘ je poškozený oprávněn 

navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit 

poškozenému škodu. TŘ k tomu stanoví další podmínky, například to, že takovýto návrh musí 

poškozený učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování a také že musí doložit 

důvod a výši škody. Soud pak může o nároku poškozeného rozhodnout tak, že ho zcela přizná, 

zčásti přizná a se zbytkem poškozeného odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních anebo ho 

na totéž řízení odkáže s nárokem celým. Americká právní úprava je podle mého názoru daleko 

přívětivější k obětem domácího násilí. Soud má jasně uloženou povinnost vydat nařízení o náhradě 

škody, není tu žádný prostor pro jiný výklad a situace je tak zcela jasná a předvídatelná. Český TŘ 

naproti tomu stanovuje pro poškozeného zbytečně složitý procesní postup, navíc s velmi nejistým 

výsledkem.  

 Dalším podstatným rozdílem v právních úpravách obou států je nutnost souhlasu 

poškozeného se zahájením trestního stíhání pachatele u vybraných trestných činů upravená 

v českém TZ. Jedná se o velmi závažné trestné činy jako například trestný čin znásilnění, ublížení 

na zdraví, omezování osobní svobody, sexuálního nátlaku či nebezpečného vyhrožování, u nichž 

je zapotřebí, aby k zahájení stíhání pachatelů těchto trestných činů dala souhlas poškozená osoba, 

která je k pachateli v trestním řádem definovaném vztahu. Kalifornská právní úprava naproti tomu 

institut souhlasu poškozeného s trestním stíháním nezná. Osobně se domnívám, že zejména 

v případě spáchání tak závažných trestných činů shora uvedených v tomto odstavci, je potřeba, 

aby jejich pachatele orgány činné v trestním řízení stíhaly vždy, a to bez ohledu na to, zda s tímto 

stíháním oběť souhlasí nebo ne. Pro oběti domácího násilí je typický strach z pachatele, z toho, že 

bude v trestné činnosti pokračovat, že vyplní své hrozby apod., takže často souhlas s trestním 

stíháním vůbec neudělí anebo ho vezmou zpět. Je pravdou, že TŘ se tuto skutečnost pokouší řešit 
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ustanovením § 163a, tj. pokud je z okolností zřejmé, že poškozený souhlas nedal anebo ho vzal 

zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností, pak jeho souhlasu 

s trestním stíháním pachatele není potřeba. V praxi se však tyto skutečnosti velice těžko zjišťují a 

prokazují. Z těchto důvodů bych jako vhodnější řešení viděla stanovit povinnost trestního stíhání 

pachatelů těchto trestných činů ve všech případech z úřední povinnosti, tj. bez nutnosti souhlasu 

poškozeného. 

  V rámci úvah de lege ferenda mě velmi zaujala myšlenka prezentovaná organizací proFem, 

o.p.s., která spočívá v rozšíření práva poškozené osoby o možnost podat odvolání proti trestnímu 

rozsudku nejen do výroku o náhradě škody, ale také do výroku o vině a trestu. Domnívám se, že 

zejména u násilných trestných činů dochází k tak intenzivnímu zásahu do ústavně zaručených práv 

a svobod, jakými jsou například právo na život, zdraví a osobní svobodu, že bych považovala za 

zcela adekvátní, aby v takovém případě měla poškozená osoba možnost se trestního řízení účastnit 

daleko aktivnějším způsobem, včetně možnosti vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím soudu formou 

odvolání do výroku o vině a trestu. 

 Závěrem bych chtěla vyjádřit přesvědčení, že právní úpravy v oblasti domácího násilí jak 

v České republice, tak v USA mají za sebou obrovský kus cesty. Usilují jak o komplexní pomoc 

obětem domácího násilí, tak o důsledný postih jeho pachatelů. Vytvářejí různé preventivně 

vzdělávací programy a snaží se podporovat změnu postojů společnosti k domácímu násilí 

s vědomím toho, že boj s domácím násilím může být úspěšný jen tehdy, jestliže ho společnost na 

všech úrovních přestane tolerovat. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ACLU  The American Civil Liberties Union 

DVOGB  The Domestic Violence Offender Gun Ban 

FC   Family Code 

FVPSA  The Family Violence Prevention and Services Act 

LC   Labor Code 

NDVH  The National Domestic Violence Hotline 

NSČR  Nejvyšší soud České republiky 

PC   Penal Code 

TŘ   zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

TZ   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

VAWA  The Violence Against Women Act 
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Domácí násilí – komparace právní úpravy ČR a USA  

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je představit pojetí právní úpravy problematiky domácího 

násilí v České republice a ve Spojených státech amerických a jejich vzájemné srovnání. 

Text diplomové práce je rozčleněn do tří hlavních kapitol. První z nich usiluje o vymezení 

pojmu domácího násilí, o charakteristiku jeho typických znaků, forem a cyklu domácího násilí. 

Druhá kapitola se věnuje právní úpravě domácího násilí v České republice. V jejím úvodu 

je nejprve podán stručný přehled aktuální právní úpravy této oblasti v ČR. V další části je 

zaměřena pozornost nejprve na způsoby ochrany před domácím násilím poskytované s rámci 

soukromého práva, a to zejména na právní úpravu obsaženou v občanském zákoníku a zákoně o 

zvláštních řízeních soudních. Následně je v práci představena právní úprava ochrany před 

domácím násilím poskytovaná trestním právem. Vzhledem k tomu, že fenomén domácího násilí 

nelze subsumovat pod jedinou skutkovou podstatu trestného činu, zahrnuje tato diplomová práce 

analýzu celé řady skutkových podstat trestných činů, které jsou aplikovatelné při řešení případů 

domácího násilí. Při charakteristice těchto skutkových podstat je vycházeno ze systematizace 

zvláštní části trestního zákoníku a jsou tedy nejprve analyzovány skutkové podstaty trestných činů 

proti životu a zdraví, poté trestných činů proti svobodě, trestných činů proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti, trestných činů proti rodině a dětem, a nakonec trestných činů narušujících 

soužití lidí. 

Třetí kapitola se zabývá právní úpravou domácího násilí ve Spojených státech amerických. 

Nejprve nastiňuje, jak se americká společnost vyvíjela ve svém pohledu a vnímání fenoménu 

domácího násilí. V dalším pojednání tato diplomová práce přibližuje nejvýznamnější zákony 

federálního zákonodárství USA v oblasti ochrany před domácím násilím. V závěru třetí kapitoly 

je pojednáno o zákonodárství upravujícím domácí násilí ve státě Kalifornie, a to s akcentem na 

jeho trestněprávní úpravu. 

V závěru diplomové práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky o právních úpravách 

domácího násilí jak v České republice, tak ve Spojených státech amerických, jejich vzájemné 

srovnání, poukázání na jejich odlišnosti a možnosti vzájemné inspirace. 
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Domestic violence – comparisson of Czech ane U. S. legal regulation 

Abstract 

The aim of the thesis is to introduce legal regulation of domestic violence in Czech 

Republic and in the United States of America including mutual comparison. The body of this thesis 

is divided into three main segments.  

The first segment defines the issue of domestic violence through characterizing its typical 

signs, forms and cycle. The second segment focuses on domestic violence in the Czech Republic 

with concise overview of the current legislation, forms of protection against domestic violence 

provided by the private law (especially the legislation within the Civil Code and the Act on Special 

Judicial Procedures). Following is the introduction to legislation on protection from domestic 

violence as defined in the Criminal Law. 

As it is not possible to subsume the phenomenon of domestic violence under a singular 

substance of criminal offense, the scope of this segment includes analysis of a variety of such 

substances that are applicable during criminal offense investigation. The characterization of these 

substances is based on the system of the special part of the Czech Criminal Code. Therefore, the 

substances of criminal offenses against human life and health are analyzed first, followed by 

offenses against personal freedom and against human dignity in sexual context, offenses against 

family and children and lastly the offenses affecting coexistence of people.  

The third segment is devoted to the domestic violence legislation of the United States of 

America beginning with a brief description of development of awareness on domestic violence 

phenomenon within the American society. Then it focuses on most important federal legislation 

in the field of protection from domestic violence and closing on example of such legislation in the 

state of California accenting provisions of the Criminal Law. 

The conclusion of this thesis consists of the most important findings regarding the 

legislation on domestic violence both in the Czech Republic and the United States of America, 

mutual comparison, pointing out their differences and suggesting the possible improvements of 

each legislation based on (in some cases) mutual inspiration. 
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