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Anotace 

Tématem předkládané bakalářské práce je role neziskových organizací při řešení 

domácího násilí na ženách. Problematika domácího násilí byla po dlouhou dobu 

přehlížena a společnost se k ní stavěla jako k ryze soukromé záležitosti. Ani ze strany 

státních orgánů nebyla a není ohroženým osobám poskytována adekvátní pomoc. 

Především jsou to neziskové organizace zabývající se touto problematikou, které 

nabízejí  obětem domácího násilí pomocnou ruku. Nejenže jim poskytnou širokou škálu 

služeb, díky kterým se mohou opět postavit na vlastní nohy a žít relativně normálním 

způsobem života, ale také se snaží informovat veřejnost o této problematice a za účelem 

zlepšení stávající situace tohoto jevu spolupracují se státními orgány. Práce je rozdělena 

na dvě části. První je zaměřena na problematiku domácího násilí, kde charakterizuji 

tento jev. Dále se zde zabývám teorií neziskových organizací a způsobem pomoci 

obětem domácího násilí. Druhá část je věnována analýze tří nejvýznamnějších 

neziskových organizací pomáhajících ohroženým osobám, které u nás působí.  

 

Annotation 

The subject of submitted bachelor thesis is the role of nongovernmental 

organizations in solving problems of domestic violence commited on females. This 

issue was considered as a strictly private affair, therefore problems of domestic violence 

were overlooked for a long time. Neither society nor administrative bodies helped 

endangered people sufficiently. There are especially nongovernmental organizations 

considering these problems, helping victims of domestic violence, not only by offering 

large scale services that helps victims to restore their life and to live commonly but also 

by informing public and cooperate with public authority in order to improve the state of 

this issue. My bachelor thesis is devided into two sections. The first section is focused 

on aspects of domestic violence that are characteristic for this matter. Additionally the 

theory of nongovernmenral organizations and the techniques of helping victims of 
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domestic violence are examined in this section. The second part is focused on analysis 

of three most infuential nongovernmental organizations that help victims of domestic 

violence in the Czech republic. 
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k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, 

přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři. Oběťmi domácího 

násilí mohou ale být i děti, staré osoby či muži.  

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problematikou domácího násilí. 

Je to především díky tomu, že se této problematice věnuje čím dál více pozornosti, ale 

domácí násilí stále zůstává nejméně kontrolovaným druhem násilí. Důvodů, proč tomu 

tak je, je hned  několik. Asi největším problémem u tohoto druhu násilí je fakt, že se 

hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů, převážně beze svědků a bez 

důkazů. Velice často se oběť bojí z různých důvodů cokoliv sdělit. Domácí násilí může 

často začínat velmi nenápadně, takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne. 

Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci, 

opakuje se a nabývá na intenzitě.  

 Domácí násilí je tedy velkým problémem, který denně zažívá mnoho osob, 

převážně žen. V současné době existují různé instituce, které se zaměřují právě na 

pomoc obětem domácího násilí. Tyto instituce můžeme dělit do dvou skupin, a to na 

státní a nestátní.V případě státních se nesetkáváme s přílišnou aktivitou. Na druhé straně 
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ÚVOD 
  

Domácí násilí na ženách panuje ve společnosti již řadu let, ale teprve nedávno se 

začalo o tomto jevu mluvit jako o společenském problému. Důvodem, proč tomu tak 

bylo je fakt, že veřejnost se spíše přikláněla k dominantnímu postavení muže v rodině, a 

tím  tak omlouvala jeho případné násilné chování ke své partnerce. Navíc jakékoli 

projevy násilí ve vztahu mezi mužem a ženou chápala společnost čistě jako soukromou 

záležitost.  

Pokud by se žena jako oběť domácího násilí rozhodla k řešení svojí tíživé situace, 

bránilo by jí v tom hned několik faktorů. Především dojít k rozhodnutí problém řešit je 

pro týranou ženu velice náročné, neboť tyto ženy bývají na partnerovi různými způsoby 

závislé. Také se za svojí situaci velice často stydí a před veřejností skrývají jakékoli 

znaky násilného napadení. Některé ženy si vůbec nepřipouští, že v jejich vztahu tento 

jev existuje a prostřednictvím tzv. psychické obrany se zcela identifikují s agresorem a 

násilí ve vztahu tím zcela popírají.  

Dalším důvodem, proč ženy trpící násilím ve vztahu velice těžce svojí situaci 

řeší, je nedostatečná reakce státních orgánů na celou tuto problematiku. V České 

republice až donedávna neexistovala žádná legislativa, která by se zaměřovala pouze na 

domácí násilí a policie většinou případy spojené s tímto jevem bagatelizuje a její 

příslušníci nejsou pro jednání v situaci domácího násilí odborně školeni. Tato situace se 

sice v posledních letech mění k lepšímu a státní orgány se více zapojují do řešení 

problematiky domácího násilí, ale protože je tento jev ve své podstatě tak specifický, 

nedokáží ho sami celistvě vyřešit. 

Hlavním aktérem, který se zaměřuje na celkové řešení této problematiky, jsou 

neziskové organizace zabývající se domácím násilím. Pouze ony jsou schopny 

relevantním způsobem pojmout celý jev od jeho počátku a směřovat řešení ke zdárnému 

konci. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit se ve své práci na roli neziskových 

organizací při řešení domácího násilí na ženách. 

 

Cíle práce 

Cílem mojí práce je analyzovat jakou roli plní neziskové organizace zabývající 

se pomocí obětem domácího násilí. Především se zaměřím na služby, které tyto 

organizace poskytují jak samotným obětem, tak i jejich příbuzným či blízkým, kterým
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není situace oběti lhostejná. Dále mě bude zajímat, co neziskové organizace dělají pro 

to, aby byla široká veřejnost informována o problematice domácího násilí, a zda za 

účelem zlepšení celé této problematiky vůbec spolupracují se státními orgány. Také se 

zaměřím na poslání, cíle a cílovou skupinu těchto organizací. 

Ve své práci se nebudu zabývat všemi neziskovými organizacemi, které se 

zaměřují na pomoc obětem domácího násilí. Vybrala jsem si pouze tři nejvýznamnější, 

které u nás působí a budu je mezi sebou porovnávat, abych zjistila, v čem se liší a v čem 

si jsou podobné. Jedná se o neziskové organizace Acorus, Bílý kruh bezpečí a Rosu. 

 

V souvislosti s cíli práce jsem zformulovala tyto výzkumné otázky: 

 

● Jaké služby poskytují neziskové organizace obětem domácího násilí, jejich 

příbuzným a blízkým? 

● Zda a jakým způsobem neziskové organizace informují širokou veřejnost o 

problematice domácího násilí? 

● Zda a jak spolupracují neziskové organizace se státními orgány za účelem zlepšit 

problematiku domácího násilí? 

● Jaké je poslání, jaké jsou cíle a na jakou cílovou skupinu se neziskové 

organizace, pomáhající obětem domácího násilí zaměřují? 

● Zda a jak se liší role jednotlivých neziskových organizací (Acorus, Bílý kruh 

bezpečí, Rosa), při řešení problematiky domácího násilí? 

 

Práce se skládá ze dvou kapitol. První je zaměřená na problematiku domácího 

násilí, kde charakterizuji tento jev. Dále se zde zabývám teorií neziskových organizací a 

způsobem pomoci obětem domácího násilí, kterou dělím na pomoc státní a na pomoc 

neziskových organizací. Druhá kapitola je analýzou tří nejvýznamnějších neziskových 

organizací zabývajících se problematikou domácího násilí v České republice. Tyto 

organizace porovnávám a nacházím mezi nimi podobnosti i rozdílnosti. V této části se 

také nacházejí odpovědi na mé výzkumné otázky. 

 

Metodologie 

Práce vychází jednak z odborných materiálů zabývajících se danou tématikou a 

jednak z dat, která jsem získala z rozhovorů s odborníky z dané oblasti. První kapitola je 

založena na studiu a analýze dokumentů z oblasti domácího násilí a neziskových 
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organizací. Konkrétně se jedná o knihy, odborné články z časopisů, informace 

z internetu, propagační brožury, příručky a statistiky neziskových organizací.  

Druhá kapitola je komparační analýzou tří nejvýznamnějších českých 

neziskových organizací zabývajících se domácím násilím. Jedná se o organizace Acorus, 

Bílý kruh bezpečí a Rosu. Bílý kruh bezpečí je dle respondentů, kteří se účastnili 

výzkumu agentury Stem na téma „Povědomí české veřejnosti o domácím násilí“, 

nejvíce pomáhající institucí v této oblasti. Acorus a Rosa jsou téměř jedinými 

neziskovými organizacemi v České republice, které svým klientkám poskytují azylové 

ubytování. Navíc všechny tři organizace jsou mezi veřejností dobře známy, díky svým 

četným kampaním a mediálním činnostem. Tato část je opřena o rozhovory se 

sociálními pracovnicemi dvou neziskových organizací – Acorus, Bílý kruh bezpečí a 

analýzu dokumentů z informačních brožur a internetových stránek daných organizací. 

V této části jsem si stanovila kritéria, na základě kterých odpovídám na výzkumné 

otázky a zjišťuji podobnosti a rozdílnosti mezi třemi zkoumanými organizacemi. 
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1. DOMÁCÍ NÁSILÍ 
 

1.1. DEFINICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

Pojmem násilí obecně rozumíme zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůžky 

obdobným násilím či jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním nebo 

psychickém zdraví. Jde o agresi jedné osoby proti druhé, jejím cílem je poškodit, ublížit, 

poranit či zabít. [Voňková, Huňková, 2004, s. 11] 

Termín domácí násilí byl přejat z anglického jazyka, kde se užívá pojmu 

domestic violence (domestic = domácí, violence = násilí)  a představuje především násilí 

mezi partnery, ať současnými nebo minulými, v sezdaném či nesezdaném soužití. Násilí 

mezi partnery je též někdy označováno jako intimní násilí (intimate violence) nebo 

partnerské zneužívání (partner abuse). V německy mluvících zemích převažuje termín 

násilí v rodině a domácnosti (Gewalt in der Familie und naher Umgebung, häusliche 

Gewalt). Ten zahrnuje široké spektrum rodinných vztahů mezi předky, potomky, 

sourozenci a manželi současnými nebo minulými, nebo druhem a družkou.  [Voňková, 

Huňková, 2004, s. 13] 

Domácí násilí v širším slova smyslu bylo definováno Radou Evropy v roce 1985: 

„Násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin, nebo opomenutí, spáchané v rámci 

rodiny některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, 

nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti” 1 . 

Domácí násilí v užším smyslu, neboli intimní (partnerské) násilí je dle definice 

metropolitní policie: „Jakýkoliv výskyt ohrožujícího chování, násilí nebo zneužití 

psychického, fyzického, sexuálního, ekonomického nebo emocionálního mezi dospělými 

osobami, které jsou nebo někdy v minulosti byly intimními partnery nebo členy rodiny, a 

to bez ohledu na pohlaví“ 2.  

 

1.2. HISTORIE DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

                                                 
1 Doporučení Rady Evropy (85)4 o násilí v rodině z 26.3.1985 
2  Definice metropolitní policie. In: Domácí násilí – přístup k řešení problémů ve vybraných evropských 
zemích, studie, Bílý kruh bezpečí, Praha, 2002 
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Jevy podobné dnešnímu domácímu násilí byly patrné již v dávné historii, kdy 

měl muž (otec) svrchované postavení vůči dětem a ženám v rodině. Trestání 

“neposlušných” žen bylo po staletí tolerováno, jako bylo a dosud do jisté míry je 

tolerováno tělesné trestání neposlušných dětí při výchově. Poslušnost ženy muži byla 

formulována biblí v Novém zákoně a patřila k historicky společenskému uspořádání. 

Ve středověku bylo postavení ženy v naší společnosti vůči muži vtěleno do 

církevního a také občanského práva. Manžel přebíral sňatkem z poručnictví otce ženu 

včetně práva působit na její další výchovu, k čemuž patřily i fyzické tresty. Dobové 

záznamy ukazují, že ženy s metodami uplatňování práva svých mužů občas 

nesouhlasily a dovolávaly se spravedlnosti u soudu. [Gjuričová, Kocourková, Koutek, 

2000, s.74-75] 

Existence domácího násilí byla vnímána jako hluboce soukromá záležitost po 

celá staletí. Požadavky že na uplatnění ve veřejném životě a zásadní politické i 

hospodářské změny zejména po druhé světové válce, doprovázené současně 

ekonomickou emancipací žen se promítly i do postupného otevírání dveří do soukromí 

rodin. [Voňková, Huňková, 2004, s. 15] 

„V novověku vztahy mužů a žen získávaly výrazněji partnerský charakter a 

rozdíl autority a moci mužů a žen nebyl již tak výrazně právně kodifikován. V naší 

kultuře ale trval respekt vůči právu otce a manžela řídit život členů domácnosti, i když 

byl emancipačním vývojem postupně oslabován. Partnerské násilí bylo kromě 

extrémních případů považováno za soukromou věc a zároveň za ojedinělý a okrajový 

problém. Až feministické hnutí v šedesátých a sedmdesátých letech v západní Evropě a 

USA porušilo společenskou toleranci k temným stránkám lidské intimity a násilí mužů 

vůči ženám bylo pojmenováno jako společenský problém. Ukazovalo se, že k němu 

dochází v různých zemích světa i v různých socioekonomických vrstvách, rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi byly v míře tolerance k násilí a snaze situaci řešit.“ [Gjuričová, 

Kocourková, Koutek, 2000, s.75] 

 

1.3. DRUHY DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

Domácí násilí lze rozdělit na jednotlivé druhy, avšak z hlediska ohrožené osoby 

se prolínají a zpravidla se nedějí izolovaně. [Voňková 2004, s.20]  uvádí čtyři  druhy 
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domácího násilí, které jsou v rodině a domácnosti nejčastější. Jedná se o fyzické, 

psychické, sexuální a ekonomické násilí.  

 

Fyzické násilí – tento druh násilí je nejvíce viditelný, neboť na těle oběti 

zanechává značné stopy v podobě modřin, jizev, popálenin, zlomenin, zaschlé krve 

apod. Jedná se o brutální bolestivé útoky, které s sebou nesou riziko poškození zdraví a 

v extrémních případech může tento druh násilí vyústit v přímé ohrožení života. Mezi 

projevy fyzického násilí patří např. bití, řezání,pálení, svazování, trhání vlasů, 

ohrožování předměty nebo zbraněmi, odpírání jídla či spánku apod. 

 

Psychické násilí – tento druh násilného jednání může velice úzce souviset 

s násilím fyzickým či se může odehrávat samostatně. Zpravidla stojí na počátku 

rozvíjejícího se řetězce násilí fyzického, později je ohrožená osoba vystavena současně 

fyzickým útokům i nadávkám a ponižování. Psychické násilí je velice obtížně 

dokazatelné, neboť na první pohled není zřejmé, zda je osoba skutečně psychicky týraná. 

Dále si u tohoto druhu násilí ohrožená osoba zprvu nemusí uvědomovat, že jde o násilí, 

např.mocenská opatření související s žárlivostí si vykládá jako velkou lásku. Tento druh 

násilí zahrnuje soustavné ponižování, hrubé nadávání, urážení, zesměšňování na 

veřejnosti, vyhrožování, zastrašování, snižování osobních kvalit, využívání mocenských 

privilegií. 

 

Ekonomické násilí – dotýká se základních potřeb ohrožené osoby, jako je jídlo, 

bydlení, ošacení apod. Zahrnuje zákaz docházení do zaměstnání, nechávání se 

doprošovat o peníze, kontrolu vydávání peněz a požadování vyúčtování i nepatrných 

částek, odmítání financovat stravu, platit nájem, poskytovat ošacení, odebírání peněz, 

znemožnění disponovat společným účtem. V poslední době se rozšiřují případy, kdy si 

násilná osoba vzala vysoké půjčky, které nesplácela a protože smlouva o půjčce byla 

uzavřena za doby trvání manželství, firmy vymáhají tyto pohledávky na ohrožené osobě, 

zatímco násilník mění místo pobytu a není k dohledání. 

 

Sexuální násilí – je rovněž hůře rozpoznatelné a dokazatelné, neboť zpravidla  

nezanechává žádné stopy a odehrává se v intimním prostředí beze svědků (v některých 

vyhrocených případech jsou svědky děti). Zahrnuje znásilnění, vynucování si 

sexuálního styku nebo sexuálních praktik proti vůli ohrožené osoby, sexuální napadání 
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nebo napadání erotických částí těla, jednání s ohroženou osobou pouze jako se 

sexuálním objektem.  

 

 

1.4. FÁZE DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

Domácí násilí nebývá jednorázovým aktem ale skládá se z jednotlivých fází 3.  

Jedná se spíše o cyklicky se opakující etapy, přičemž první projevy domácího násilí 

bývají nenápadné a většina obětí nedokáže přesně určit, co bylo tím prvním spouštěcím 

mechanismem, a kdy vlastně násilí ve vztahu začalo.  

Typickým příkladem může být situace, kdy počáteční partnerova pozornost 

přeroste v nadměrnou kontrolu. Partner zpočátku vyzvedává ženu ze zaměstnání a 

přemlouvá jí, ať raději zůstane večer doma s ním, než aby chodila za svými 

kamarádkami. Tento zpočátku nevinný projev zájmu o partnerku může přerůst až do 

situace, kdy muž nepustí ženu bez dohledu nikam, často jí i donutí k odchodu z práce, 

aby se mohla lépe věnovat jemu a domácnosti. Časem žena jistí, že již nemá žádné 

funkční sociální vazby, nevídá se ani s rodinou a je úplně izolovaná. 

Průběh každého vztahu i projevů násilného jednání v něm se liší, ale i přesto se 

dají vysledovat společné rysy. Násilí se objevuje ve fázích, které se opakují. Tato 

období bývají díky cyklické podobě označovány za „kruh domácího násilí“ nebo také 

„spirála násilí“, přičemž v tomto druhém označení je zohledněna i vzrůstající agresivita 

a brutalita útoků. 

Domácí násilí prochází třemi fázemi – fáze vytváření napětí, období týrání a 

období usmiřování (neboli „líbánky“). Fáze vytváření napětí bezprostředně předchází 

období týrání. Agresor bývá rozčilený, žárlivý, podrážděný, zuřivý a explozivní a oběť 

kritizuje. Oběť se v této fázi snaží být úslužná, uctivá, pečující, obviňuje sebe sama a 

snaží se tím, že vyhoví násilníkovi, vyhnout konfliktu. Dále následuje období týrání, 

kdy agresor ztrácí kontrolu nad svým jednáním a dochází k propukání fyzického a 

psychického násilí. Oběť se v této fázi cítí bezmocná, bojí se a vůči agresorovi cítí 

zlobu. Poslední fáze nese název období usmiřování či „líbánky“, kdy se muž omlouvá 

ženě zato, že jí napadl, kupuje jí dárky a slibuje jí, že už se násilí nebude nikdy 

opakovat. Ujišťuje jí o svých citech a oběť mu věří, neboť má naději, že se vztah urovná 

                                                 
3  Fáze domácího násilí podle občanského sdružení Magdalenium. [online] [cit. 2008-3-25]. Dostupné z: 
<http://www.magdalenium.cz/index.php?nid=4875&lid=CZ&oid=643226 > 
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a agresorovi odpouští. Po líbánkách ale agresor začne svou oběť opět verbálně napadat, 

urážet a přichází opět období napětí. Tím se kruh uzavírá a stává se bezvýchodnou 

situací. 

Jednotlivé fáze se pak opakují a jediné, co se mění, je intenzita týrání, které se 

zvětšuje, na úkor dalších dvou období (usmiřování a napětí), které se minimalizují. 

 

1.5. ZNAKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

Někdy je velice obtížné určit, zda lze s jistotou danou situaci označit za domácí 

násilí, či pouze za vyřizování si účtů mezi partnery. Pomyslná hranice, která odděluje 

tyto dvě možné skutečnosti je velice nejasná, a proto je důležité uvést základní znaky, 

které popisuje Bednářová [2005, s. 9], podle kterých lze domácí násilí identifikovat.  

Prvním znakem jsou blízké vztahy intimního charakteru, tzn. že domácí násilí 

se nejčastěji odehrává mezi osobami, které jsou v příbuzenském, manželském či 

partnerském vztahu. Dalším znakem je společné bydlení. Násilná i ohrožená osoba 

spolu sdílejí společnou domácnost. Agresor pak na svoji oběť útočí v soukromí, kam 

nedosahuje veřejná kontrola. Oběť je během napadání vždy izolována od možností 

jakékoli pomoci zvenčí. Třetím znakem domácího násilí je společná propojenost, která 

mezi partnery panuje. Nedílnou součástí jejich vztahu se stávají jejich děti, společní 

známí a jejich společný majetek. Z tohoto důvodu setrvává oběť ve vztahu, neboť se 

bojí jak o sebe, tak o své děti a na agresorovi bývá citově i ekonomicky závislá. Dále je 

zde tzv. asymetrie ve vztahu, která se projevuje bezvýhradnou mocí na straně násilné 

osoby a naprostou bezmocí ohrožené osoby. Typickým znakem pro domácí násilí je též 

dlouhodobé trvání a opakující se ataky. Násilí ve vztahu trvá velmi dlouho a často se 

opakuje  než se oběť rozhodne situaci řešit a požádat o pomoc. Dalším znakem je 

skrytost. Domácí násilí se většinou odehrává za zavřenými dveřmi domova nebo bytu, 

kdy je oběť napadána v soukromí a násilník není vystaven veřejnosti na odiv. Násilí je 

skryté také proto, že oběť si zpočátku nechce celou situaci přiznat a později se za ni 

stydí. V poslední řadě je to obtížná postižitelnost a kontrolovatelnost, kterými se 

domácí násilí může pyšnit. Protože se násilí mezi partnery odehrává za zavřenými 

dveřmi bytů a domů a není vystaveno zrakům veřejnosti, je jakýkoli zásah do tohoto 

teritoria obtížnější, a také dokazování násilí je složitější. 
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1.6. MÝTY O DOMÁCÍM NÁSILÍ 

  

Podle Špatenkové [2004, s. 105-108] je násilí na ženách jevem, k němuž se váží 

mnohé mýty a předsudky, které se snaží o všeobecné vysvětlení příčin domácího násilí. 

Bývají často největším problémem pro uznání tohoto jevu jako důležitého 

společenského problému. Tyto mýty se snaží zlehčovat či úplně odstranit domácí násilí 

jako problém, a protože jsou ve společnosti značně rozšířené, někteří lidé jim bohužel 

věří.  

Mezi nejpalčivější mýty o domácím násilí patří například dojem, že se ho 

dopouštějí pouze nevzdělaní lidé z nízkých společenských vrstev. Toto tvrzení je ale 

značně zkreslené, neboť násilí v rodinách se vyskytuje nezávisle na národnosti, kultuře 

nebo společenské či materiální úrovni rodin. Agresor může mít nízké vzdělání, může 

být bez zaměstnání, ale může se jednat také o velmi vzdělané a profesionálně úspěšné 

muže. Ve společnosti také panuje představa, že domácí násilí je jen ojedinělý jev, ale 

podle výzkumu agentury STEM 4 se každý šestý občan České republiky, starší 16let 

přiznává k násilí ve svém vztahu. Další, velice zajímavou domněnkou je, že příčinou 

domácího násilí je alkoholismus partnera. Ve skutečnosti může alkohol sloužit pouze 

jako „spouštěč“ incidentů nebo jako výmluva, rozhodně ale není příčinou násilí. 

Agresoři většinou alkohol využívají jako omluvu pro své jednání a ženy obvykle mylně 

věří tomu, že kdyby partner nepil, k násilným incidentům by nedocházelo. Také se 

předpokládá, že ženy mají násilí rády, jinak by přece od takového partnera odešly. To je 

samozřejmě také mýtus. Ženy od násilných partnerů neodcházejí (anebo až po značné 

dlouhé době), neboť nemají kam jít a za stávající situaci ve vztahu se většinou stydí. 

Navíc jsou na partnerovi různým způsobem závislé a mají tedy obavy, že se neuživí a že 

se nebudou schopny samy o sebe a o své děti postarat. Někteří lidé se domnívají, že 

muž má právo bít svojí ženu. Tento mýtus je velmi rozšířeným a zakořeněným mýtem. 

Postoje veřejnosti k násilí páchaném na ženách nejsou jednoznačně negativní, na rozdíl 

od postojů vůči násilí páchaném na dětech. Poslední mylnou představou, kterou uvádím, 

je názor, že oběť a pachatele domácího násilí lze snadno rozeznat. Pravdou ale je, že 

oběť se za násilí stydí nebo se obává reakce pachatele a proto svá zranění maskuje a na 

veřejnosti působí celkem vyrovnaně. Násilní partneři se svému okolí jeví jako příjemní 

                                                 
4 STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR [online]. [cit. 2008-04-02]. Dostupné z: 
<http://www.bkb.cz/files/uploaded/UserFiles/File/informzpraSTEM.doc> 
 



  

   18 

a sympatičtí lidé, kteří se ke své partnerce a dětem chovají dobře – násilí se totiž 

dopouštějí pouze vůči své partnerce a v soukromí, a tak se chovají jako „doktor Jeckyl a 

Hyde“.  

Mýtů o domácím násilí samozřejmě existuje mnohem více, ale já jsem se snažila 

vybrat jen ty nejzajímavější a co možná nejpalčivější. Jsou to právě tyto mýty, které 

znesnadňují pomoc obětem domácího násilí a popírání tohoto jevu.   

 

1.7. PŘÍČINY A DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

1.7.1. Teorie příčin domácího násilí 
 

Od konce sedmdesátých let se podle Voňkové [2004, s. 55-56] především v 

angloamerické kriminologii hledají příčiny domácího násilí, které byly postupně 

shrnuty v následující teorie. 

První teorie jsou teorie individuálních faktorů, které spočívají ve vnitřní 

psychice obou partnerů, specifických rysech osobnosti, eventuálně psychopatologii 

osobnosti. Individuální teorie se soustřeďuje na poznání psychiky, individuality 

osobnosti a psychopatologii obou partnerů. Nebyly ale nalezeny žádné faktory, které by 

objasnily týrání partnerek/-rů. 

Druhým typem teorií jsou teorie sociálně-psychologických faktorů, které 

představují zážitky v dětství, vyúsťující v mezigenerační přenos intimního násilí. 

Sociálně-psychologické teorie zkoumají psychologické charakteristiky osobnosti spolu 

se sociálními proměnnými. Do této skupiny patří teorie o mezigeneračním přenosu 

násilí. 

Dále jsou to teorie sociálně-kulturních faktorů, které příčinu domácího násilí vidí 

v sociálně strukturované nerovnoprávnosti, kulturních postojích a normách 

ovlivňujících rodinné vztahy. 

Feministické teorie pohlíží na násilí jako na prostředek k uplatnění moci a 

kontroly nad ženou. Nejde jen o manželský konflikt, ale o dlouhodobé instrumentální 

násilí. Feministické teorie poskytují rovněž sociálně-kulturní vysvětlení týrání žen. 

Jedná se o snahu kontrolovat, s kým se žena stýká, k čemu může mít přístup, co může 

dělat.  
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Modernější teorie příčin domácího násilí hovoří o multifaktorových teoriích. 

Tou nejznámější je teorie D. G. Duttna [dle Čírtková, 2002, s. 34], která uvádí čtyři 

příčiny domácího násilí:  

Příčina je v makrosystému, kdy je domácí násilí vyvoláváno převládající 

patriarchální hierarchií hodnot, která je založena na nadvládě mužů. V hierarchicky 

uspořádané společnosti mají vůdčí úlohu muži 

Příčina je v ekosystému, tj. životním a sociálním okolí jedinců, které je ovlivňuje. 

Jde o působení formálních i neformálních struktur a životní situace, např. 

nezaměstnanosti, nízký příjem, nízká vzdělanosti a nedostupnost sociální sítě. 

Příčina je v mikrosystému, který představuje rodina jako taková, a rizika 

plynoucí z podstaty rodinného života. Těmi jsou soukromí rodiny a s ním související 

obtížné uplatňování mechanismů sociální kontroly, neformální právo ovlivňovat život 

členů rodiny, předepsané role v rodině, znalost druhého partnera. Partneři vědí, co si 

mohou dovolit, jak zranit, jak utěšit, znají reakce partnera na běžné i zátěžové situace. 

Zvlášť stojí ontogenetická teorie násilí. Ta přihlíží především k individuálním 

charakteristikám pachatele a oběti i jejich vzájemné interakci.  

 

V současné době existuje celá řada teorií, které se snaží vysvětlovat příčiny 

domácího násilí, ale diskuse o těchto příčinách není ještě uzavřená. 

 

1.7.2. Dopady domácího násilí 
 

Důsledky a dopady domácího násilí na ženách se především podepisují na oběti 

samotné, tedy na manželce či partnerce agresora, a pokud spolu oběť a agresor mají děti 

tak právě ony jsou další, koho se důsledky problému dotýkají. Dále pak dochází 

k rozpadu vztahů v rodině a celé rodiny jako základní jednotky společnosti, děti se 

stanou stejně deviantními jako jejich rodiče. 

Dopad domácího násilí na oběť má jednak bezprostřední, jednak dlouhodobé 

následky. Mezi krátkodobé následky řadíme zklamání, frustraci a pocit zrady. 

Typickými tělesnými reakcemi na krizi je napětí, bolest, narušení fyziologických 

procesů atd. Krize má subjektivní charakter, pro každého znamená něco jiného. Může se 

týkat jedince i celého rodinného systému. Mezi dlouhodobými oběťmi domácího násilí 

nalézáme zvýšenou psychickou zranitelnost, ztrátu sebevědomí, pocit bezmoci, pocit 
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viny, strach, oddanost vůči trýzniteli, emocionální labilitu, vymizení radosti ze života, 

nedůvěru ve vlastní síly, sebedestruktivní nebo depresivní ladění. [Voňková, Huňková, 

s. 76]  

 

1.8. CHARAKTERISTIKA AGRESORA A OBĚTI 

 

1.8.1. Charakteristika agresora 
 

Domácí násilí nesouvisí s věkem, vzděláním, světovým názorem, vírou, 

sociálním statutem ani ekonomickým postavením, a proto je velice obtížné popsat 

charakteristiku agresora. Lze pouze vymezit okruh rizikových faktorů a vlastností, které 

přispívají k tomu, aby se člověk choval agresivně a násilně.  

Autorka Bednářová [2006, s. 30-31]vymezuje pět hlavních faktorů, které mohou 

vyvolat násilné a agresivní jednání. Jako první uvádí „Anomálii osobnosti“, která se 

projevuje emoční nestabilitou s vyšší mírou agresivity a majetnickými sklony u lidí, 

kteří nejsou schopní ovládat svoje chování. Tito lidé reagují často nepřiměřeně vůči 

svému okolí a jsou agresivní na všechny slabší jedince, kteří jsou na nich závislí. 

Nemají potřebné sociální zábrany, jsou konfliktní, pro partnerský život jsou nezpůsobilí, 

neboť potřebují mít partnera zcela podřízeného a ovladatelného. Dalším faktorem, který 

je odpovědný za agresivitu člověka je „Transgenerační přenos agresivního jednání“.  

Na rozvoj agresivity má velký vliv sociální prostředí, ve kterém člověk vyrůstá. Pokud 

tedy dítě vyrůstá v rodině, ve které se naučí, že násilnou cestou může dosáhnout svých 

požadavků a potřeb, tento způsob jednání si zafixuje a považuje ho, jako běžný způsob 

chování. Praxe ukazuje, že pachatelé domácího násilí ve větší míře pocházejí z rodin, 

kde násilí bylo běžným způsobem komunikace a řešení konfliktů. Jako děti převzali ze 

své původní rodiny násilné vzorce chování a nyní nechápou, že dělají něco, co není 

v souladu s normami společnosti. Třetím faktorem může být „Alkohol“ nebo „Drogová 

závislost“, který působí jako spouštěče násilí tam, kde jsou k násilí sklony. 

Předposledním faktorem jsou „Nepříznivé okolnosti“ v životě člověka, které mohou 

nastartovat násilí v partnerském vztahu. Partner nebyl primárně agresivní, avšak vlivem 

nepříznivých událostí se změnil. Negativní změnu může způsobit sociální stres 

(nezaměstnanost, vysoké dluhy apod.). Tito lidé ztrácejí schopnost řešit partnerské 
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problémy sociálně přijatelným způsobem. Agrese vůči ženě může být v tomto případě 

neschopností sebeovládání nebo náhradním řešením stresové situace. Posledním 

faktorem dle autorky Bednářové jsou „Psychiatrické diagnózy“ jako je sexuální 

deviace, schizofrenie, psychopatie apod., které mohou též vést k rozvoji domácího násilí.  

 

1.8.2. Charakteristika oběti 
 

Vztah s domácím násilím je vztah, ve kterém se násilí začíná objevovat velice 

nenápadně a stejně nenápadně pokračuje. Nikdo nemá stoprocentní jistotu, že bude 

uchráněn. Avšak u některých z nás je pravděpodobnost vzniku domácího násilí větší 

v závislosti na individuálních osobnostních dispozicích a na dalších okolnostech, které 

vývoj osobnosti ovlivňují. Rozpoznat týranou ženu není lehké, pokud ona sama svojí 

situaci skrývá. Naprostá většina žen se za násilí, které v rodině existuje, stydí, popírá ho 

a uvádí obvykle jiné příčiny svých potíží. Jediným vodítkem je chování těchto žen, 

které vykazuje určité společné charakteristiky. Velmi často lze u obětí pozorovat shodné 

či podobné znaky týkající se sociálního postavení, psychického stavu, verbálního i 

neverbálního projevu. 

Z hlediska sociálního postavení, se jedná o ženy – oběti, které nemají možnost 

vlastního materiálního zabezpečení, neboť veškeré materiální prostředky jsou často pod 

kontrolou agresora. S tím souvisí i nutnost společného bydlení a malá možnost najít 

bezpečný úkryt před agresorem. Oběti se často nedostatečně orientují v sociálních sítích 

a mají nízké právní vědomí. Trpí též sociální izolací a mají málo kontaktů mimo rodinu. 

Po psychické stránce bývají oběti dlouhodobě emocionálně frustrované, 

s nulovým sebevědomím, nejisté a nerozhodné, vystrašené, úplně závislé na agresorovi. 

Trpí též psychosomatickými potížemi jako jsou ekzémy, bolesti zažívacího ústrojí, 

bolesti hlavy apod. Mohou také trpět velmi silnými depresemi, které se mohou 

vystupňovat až na depresivní onemocnění. 

Z hlediska verbálního projevu oběť neustále popírá agresorovu vinu. Násilí 

agresora omlouvá a ospravedlňuje. Zdůrazňuje vnější okolnosti, jako je alkohol, 

nezaměstnanost nemoc apod., které měly vliv na vznik násilí. Týraná žena dále často 

udává jiné příčiny svých zranění, popírá závažnost incidentů, má tendence týrání 

minimalizovat a zlehčovat jejich nebezpečí. Dlouhodobě týraná žena odmítá pomoc, má 

pocit, že z její situace není východiska a často se k partnerovi opakovaně vrací. Oběti 
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domácího násilí velice často vnímají realitu prostřednictvím zkreslených obrazů o sobě 

a okolním světě, které jsou výsledkem manipulací agresivního partnera. 

Dalším znakem, který je typický pro oběti domácího násilí je identifikace 

s agresorem. Tento jev se objevuje u obětí týrání obecně a souvisí s emočním 

prožíváním, pokřiveným vnímáním reality a patří do oblasti tzv. psychických obran. 

Oběť se identifikuje s agresorem, vytváří emocionální vazbu, která jí opět umožňuje 

„porozumět tomu, co se děje a dát svému postavení a životní situaci smysl“. Jedná se o 

složitý psychologický proces, jehož varianta byla v nedávné době popsána u obětí únosů 

jako tzv. stockholmský syndrom. [Bednářová, 2006,s. 32-35] 

  

1.9. DOMÁCÍ NÁSILÍ V SOCIOLOGICKÉM VÝZKUMU 

 

Pro lepší představu o domácím násilí v České republice zde uvádím statistické 

údaje, které byly zjištěny na základě reprezentativního sociologického výzkumu. Tento 

výzkum byl proveden v červenci 2006 agenturou STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip 

Morris ČR a nese název „Povědomí české veřejnosti o domácím násilí“ 5. Výzkumu se 

zúčastnilo 1690 respondentů starších 15ti let, kteří byli vybrání na základě kvótního 

výběru. 

První část výzkumu byla zaměřena na povědomí o domácím násilí. Z výzkumu 

vyplývá, že naprostá většina občanů starších 15ti let (97%) ví nebo alespoň tuší, co 

pojem „domácí násilí“ znamená, ovšem dostatek informací, jak se domácímu násilí 

bránit, má jen necelá pětina z nich. Dále, že každý druhý člověk starší 15ti let se 

domnívá, že napohled slušní lidé se domácího násilí nedopouštějí. Více než dvě třetiny 

populace ve věku 15 a více let soudí, že oběťmi domácího násilí se zpravidla stávají 

slabé a bojácné ženy. 

Druhá část výzkumu byla zaměřena na postoje k domácímu násilí. Z výzkumu 

vyplývá, že 84% občanů starších 15ti let vnímá násilí mezi partnery jako společenský 

problém, který by měl stát řešit. O tom, že společnost nemůže domácí násilí tolerovat, 

protože jej rodina sama nevyřeší, je přesvědčeno 80% veřejnosti. Dále bylo zjištěno, že 

k projevům domácího násilí nemůže zůstat okolí (příbuzní, lékaři, policie) lhostejné, je 

                                                 
5 STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR [online]. [cit. 2008-04-02]. Dostupné z: 
<http://www.bkb.cz/files/uploaded/UserFiles/File/informzpraSTEM.doc> 
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vysoké a v průběhu času narůstá. Při zásazích proti domácímu násilí je podle velké 

většiny občanů (70 %) důležitější ochrana napadené osoby než stíhání násilníka a 

naprostá většina veřejnosti (95 %) je přesvědčena, že již první vážnější napadení je  

nutné řešit. Téměř 30 % doporučuje odchod násilníka ze společné domácnosti, alespoň 

na čas.  Čtyři z pěti lidí soudí, že pro okolí je těžké rozpoznat, jedná-li se o domácí 

násilí nebo ne. 

Třetí část výzkumu byla zaměřena na zkušenost s násilím mezi partnery. 

Z výzkumu vyplývá, že každý druhý člověk starší 15ti let ví o nějakém případu násilí 

mezi partnery z doslechu, téměř čtvrtina s ním má osobní zkušenost (svědek, oběť, 

násilník). Ve výzkumu 13 % respondentů vypovídalo, že se stalo obětí partnerského 

násilí, 1 % připustilo roli násilníka. Výsledky zde vychází z respondentů ochotných o 

svých osobních zkušenostech mluvit. Lze tedy předpokládat, že procento výskytu 

domácího násilí je vyšší. Většina případů násilí mezi partnery je dlouhodobá (59 %) a 

má tendenci být stále častější (52 %), velmi často zahrnuje fyzické násilí (81 %) a 

mnohokrát se odehrává v přítomnosti dětí (57 %).  Opět založeno na ochotě 

respondentů se o osobní situaci vypovídat. Podle výpovědí lidí, kteří znají případy 

domácího násilí, se násilí mezi partnery často odehrává i mezi vzdělanými osobami (45 

% obětí a třetina  agresorů má minimálně středoškolské vzdělání) a v rodinách 

průměrně až nadprůměrně materiálně zajištěných (71%).  

Čtvrtá část výzkumu byla zaměřena na postoje k domácímu násilí. Z výzkumu 

vyplývá, že se o problému domácí násilí více mluví. Domnívá se tak (89 %), více se pro 

jeho řešení dělá (68%) a pomoc jeho obětem je dostupnější (74%). Respondenti označili 

Bílý kruh bezpečí za nejvíce pomáhající instituci (43%) a na druhém místě se umístila 

Policie ČR (41%). Čtyři z pěti lidí starších 15ti let považují za užitečné zřízení 

intervenčních center, více než dvě třetiny se domnívají, že dobrým opatřením je 

možnost vykázání násilníka z bytu.  

Zjištěné informace z výzkumu vypovídají o tom, že je poměrně vysoký zájem o 

domácí násilí mezi lidmi. Veřejnost ví, že se jedná o problém velice závažný a vyžaduje 

zásahy pomoci nejenom od státu, ale i od dalších institucí, které se problematikou 

zabývají. Ani okolí nesmí zůstat lhostejné k domácímu násilí, neboť rodina sama situaci 

nezvládá. I přes oslabené působení mýtů mají stále velký vliv na vnímání domácího 

násilí a přetrvává nedostatečná informovanost jak se zachovat při setkání s domácím 

násilím. 
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2. NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
  

Jelikož se ve své práci zabývám tím, jakou roli hrají neziskové organizace při 

řešení domácího násilí na ženách, v následující části je stručně popíši.  

Vznik novodobých neziskových organizací, mezi které patří i ty se zaměřením 

na pomoc obětem domácího násilí, se u nás začaly objevovat teprve po roce 1989. 

Jelikož u nás až do té doby vládla komunistická strana, která nedovolovala vzniku 

nezávislých neziskových organizací, působily zde pouze tzv. „staré“ organizace 

občanské společnosti, které se vyznačovaly úzkou spoluprací se státními orgány a 

zabývaly se rutinními problémy. Byly to například odbory, profesní organizace či různé 

spolky. 

V 90. letech minulého století se tedy poprvé u nás začaly objevovat novodobé 

neziskové organizace, jejichž vznik umožnily dva zákony. Byl to zákon č. 83/1990 Sb. 

o sdružování občanů, který byl o rok později doplněn o úpravu sdružování pro další 

subjekty zákonem č. 308/1991 Sb. Na základě této skutečnosti docházelo k velmi 

početnému vzniku neziskových organizací, které se zaměřovaly na řešení do té doby 

„netradičních“ problémů jako jsou lidská práva, bezdomovectví či domácí násilí. 

 

2.1. DEFINICE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  

  

Občanský sektor (jinak též neziskový, nevládní nebo třetí sektor) je 

institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti. Tvoří jej neziskové 

organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné 

hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle. Činnost těchto organizací může 

směřovat pouze k uspokojení potřeb a skupinových zájmů samotných členů, nebo může 

být vedena snahou pomoci druhým či prosazovat nějaký zájem obecný (veřejný). 

Občanský sektor by nemohl existovat, byl-li by jedinec hnán pouze egoistickými 

pohnutkami; povaha člověka, s níž tyto instituce počítají a z níž vycházejí, je tedy 

povahou altruistickou, schopnou pomáhat druhým lidem a živé i neživé přírodě, bez 

nároku na protihodnotu. [Potůček, 1997,s. 50-54] 

Neziskové organizace nebo též organizace občanské společnosti „se vzájemně 

enormě liší velikostí i rozsahem svého působení, od komunitních a sousedských 

organizací bez vlastního majetku a bez vlastních zaměstnanců až po mnohamiliardové 
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nadace, univerzity a zdravotnické komplexy s tisícovkami zaměstnanců. Velmi se též 

odlišují v tom, co dělají – od nabídky tradiční charitativní pomoci sociálně potřebným 

přes výrobu různého zboží až po vykonávání kvalifikovaného průzkumu. Ani zdroje 

jejich příjmů nejsou jednotné: některé – jako tradiční charity – jsou závislé na dárcích, 

jiné financují vlády. Někde členy správní rady tvoří potomci původního dárce, jinde to 

jsou široce reprezentativní správní rady složené z úředníků zvolených členy 

organizace.“ [Potůček, 2005,s. 154] 

Neziskové organizace se tedy vyznačují širokou rozmanitostí co do velikosti a 

rozsahu svého působení, tak i v tom, co dělají a jakým způsobem jsou financovány. 

Proto je velice obtížné vymezit jejich jednotnou definici. Americký sociolog Lester M. 

Salamon vyřešil tento problém prostřednictvím tzv. strukturálně-operacionální definice, 

podle níž jsou neziskové organizace takové organizace, které jsou do určité míry 

institucializovány, mají soukromou povahu (jsou institucionálně oddělené od státní 

správy), nerozdělují zisk (své zisky, pokud nějaké mají, nerozdělují mezi vlastníky nebo 

vedení organizace ale používají je na cíle dané posláním organizace), jsou autonomní 

(mají svá vlastní interní pravidla řízení) a jsou dobrovolné (zahrnují určitý významný 

prvek dobrovolné činnosti, ať již formou účasti na konkrétních aktivitách, nebo ve 

vedení organizace).  

Neziskové organizace se také vyznačují rozmanitostí termínů, kterými jsou 

označovány. Mezi nejvíce používané termíny patří: občanský sektor, třetí sektor, 

neziskový sektor, dobrovolný sektor, nestátní organizace, charitativní či dobročinné 

organizace, svépomocné skupiny, neformální sektor. Těchto termínů je celá řada a 

každý z nich vyjadřuje určitý aspekt jeho charakteru. [Potůček, 2005,s. 154-157] 

 

2.2. FUNKCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

  

Funkce neziskových organizací vyvozuje Salamon [dle Potůček, 2005, s.168 - 

169] na základě podrobné analýzy literatury o občanském sektoru.  

2.2.1. Servisní funkce 
  

Tato funkce představuje poskytování služeb jak pro své členy nebo pro různé 

cílové skupiny, tak i pro společnost jako celek. Nabízí i služby, které z různých důvodů 
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nejsou poskytovány ani soukromým ani veřejným sektorem, a v takové kvalitě, jakou 

organizace z ostatních sektorů nejsou schopny zaručit. 

 

2.2.2. Inovační funkce 
  

Neziskové organizace často reagují na nové situace, na jejichž řešení zatím není 

znám žádný spolehlivý návod. Často identifikují dosud nepojmenované problémy a 

snaží se je řešit prostřednictvím nových, ještě neověřených postupů, přičemž nesou 

velká rizika s tím spojená. Inovace vnášejí jak do servisních činností, tak do 

participačních aktivit občanů. 

 

2.2.3. Funkce ochrany práv a sociální změny  
  

Neziskové organizace se snaží prostřednictvím této funkce chránit své členy a 

ostatní osoby proti přesile státního aparátu, privátních organizací a majoritních skupin, 

stejně jako proti individuálním narušitelům platného normativního pořádku. Dále se tyto 

organizace zasazují o prosazování společenských změn, které jsou v jejich skupinovém 

zájmu či v zájmu veřejném. 

 

2.2.4. Expresivní a školící funkce 
  

Neziskové organizace poskytují prostor pro sebevyjádření svých členů a 

přívrženců, a to jak v individuálním, tak i ve skupinovém smyslu. Na jejich půdě se lidé 

učí poznávat zájmy, které tyto organizace ztělesňují (např. zájmy náboženské, etnické, 

kulturní, ideologické) a dále pak rozvíjet a reprezentovat. Neziskové organizace jsou 

proto označovány jako „škola“ demokracie a vůdcovství. 

 

2.2.5. Komunitní a demokratizační funkce 
  

Neziskové organizace se snaží ve společnosti posilovat smysl pro solidaritu a 

komunitu. Podporují procesy vzájemné interakce, vytváření důvěry a reciprocity a 
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podněcují občany k podílení se na veřejné politice, jejíž tvorbu do jisté míry sami 

ovlivňují. Kontrolují procesy rozhodování na různých úrovních státní správy, podílejí se 

na utváření společenských hodnot a norem chování a mobilizují využití soukromých 

zdrojů pro veřejně prospěšné činnosti. Neziskové organizace dále tvoří půdu pro vznik 

různých společenství, posilují suverenitu a sebevědomí občanů, včetně jejich vědomí 

vlastní odpovědnosti a vztahu k dané komunitě i společnosti jako celku.   

 

2.3. TYPOLOGIE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

 

Na základě toho, čím se neziskové organizace zabývají, komu je jejich pomoc 

určena a jakým způsobem pomáhají, rozděluje Potůček [2005, s. 169 - 170] tyto 

organizace do jednotlivých typů.  

 

2.3.1. Staré a nové neziskové organizace 
  

V postkomunistických zemích střední Evropy, do kterých spadá i ČR, je 

občanský sektor rozdělen na takzvané staré a nové neziskové organizace. Ty staré se 

vyznačují tím, že zde působily již za komunismu, řešily běžné problémy a se státními 

orgány velice úzce spolupracovaly. Mezi tento typ organizací patří například sportovní 

kluby, sdružení zahrádkářů nebo odbory a profesní organizace. V dnešní době tyto staré 

neziskové organizace dokázaly i s novou vládou svůj vztah velmi rychle formalizovat a 

institucionalizovat řešení sporných situací, proto tíhnou spíše ke korporativistickému 

modelu partnerství se státem. Nové neziskové organizace, které jsou charakteristické 

tím, že byly zakládány až po „sametové revoluci“, tedy po roce 1989, se orientují spíše 

na řešení „netradičních“ problémů jako jsou lidská práva, bezdomovectví či sociální 

péče. Vzájemný vztah mezi těmito novými organizacemi a státem není tak 

bezproblémový a vstřícný, ale dalo by se říci, že se stále zlepšuje.  

 

2.3.2. Obecně a vzájemně prospěšné neziskové organizace 
  

Neziskové organizace se dají dále dělit podle toho, zda jejich aktivity sledují 

spíše obecný prospěch nebo prospěch svých členů. Ty první se nazývají obecně 
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prospěšné organizace a poskytují služby, které jsou v obecném zájmu a jsou dostupné 

všem, kteří o ně požádají. Ty druhé jsou vzájemně prospěšné organizace a orientují se 

na poskytování služeb pouze svým členům. 

 

2.3.3. Servisní a advokační neziskové organizace 
  

Jiným způsobem dělení, je dělení neziskových organizací na servisní a 

advokační organizace. Servisní se především zaměřují na poskytování různých služeb a 

často i konkurují komerčním nebo státním organizacím, které poskytují obdobné služby. 

Aby neziskové organizace uspěly, snaží se nabízet své služby ve větší kvalitě a 

efektivnosti. Advokační se více zabývají obhajobou práv a zájmů různých skupin lidí 

nebo zájmů veřejných. Dále se snaží ovlivňovat rozhodnutí státní správy a na podporu 

svých požadavků často mobilizují i širokou veřejnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   29 

3. POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

3.1. STÁTNÍ POMOC 

 

3.1.1. Legislativní opatření 
  

Až donedávna byly prostředky, které poskytoval právní řád ČR na ochranu 

obětem domácího násilí zcela nedostatečné. Do značné míry za to mohl i fakt, že se na 

tento jev pohlíželo jako na problém soukromé povahy, který si mají osoby žijící 

v určitém vztahu sami mezi sebou vyřešit. České právo do takovéhoto konfliktu 

zasahovalo zpravidla až tehdy, když došlo k závažnému zranění či dokonce k úmrtí 

oběti. Méně závažné projevy domácího násilí byly ze strany veřejnosti, ale i státních 

orgánů včetně policie přehlíženy. Tento stav byl ale neudržitelný, neboť nebyl v souladu 

s principem zajištění ochrany základních práv a svobod občanů. Z iniciativy neziskové 

organizace Bílý kruh bezpečí proto vznikla Aliance proti domácímu násilí. Tato skupina 

pracovala na návrhu zákona, který měl formou změny či doplnění několika již 

existujících zákonů vytvořit rámec pro účinné řešení problematiky domácího násilí. 

Inspirací jim byly příklady ze zahraničí, kde má právní úprava ochrany a pomoci 

obětem domácího násilí svou tradici. Tento nový zákon číslo 135/2006 Sb., kterým se 

mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, nabyl účinnosti 1.1.2007. 

Zákon mění celkem pět stávajících zákonů, tedy zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 14/1988 Sb., o 

působnosti České republiky v sociálním zabezpečení. 

Nová právní úprava má především chránit ohroženou osobu a zamezit dalšímu 

jednání násilné osoby, tedy jednoho člena společného obydlí vůči druhému, a to 

zejména prostřednictvím možnosti jeho krátkodobého vykázání z místa, v němž spolu 

žijí. Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj má 

Policie České republiky, jejímž prostřednictvím má stát možnost zasáhnout do vztahu 

osob, mezi nimiž dochází k domácímu násilí. Díky tomuto opatření má ohrožená osoba, 

bez ohledu na její vlastní vůli, poskytnut časový prostor, během něhož má možnost bez 

psychického či jiného nátlaku násilné osoby pochopit situaci, v níž se nachází, a 
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uspořádat si vlastní záležitosti za využití dalších právních nástrojů, jako je návrh na 

vydání předběžného opatření, návrh na rozvod manželství, vyřešení společného bydlení, 

podání trestního oznámení a podobně. Tyto záležitosti navíc může ohrožená osoba řešit 

za podpory specializovaných pracovišť, které jí poskytnou pomoc v oblasti 

sociálněprávní, psychologické a organizační. 

Zákon také upravuje existenci tzv. intervenčních center. Policie v případě 

vykázání násilníka bude tato centra informovat, a ty pak mají povinnost do 48 hodin po 

vykázání násilníka kontaktovat ohroženou osobu, poskytnout jí psychologickou a 

sociální pomoc, a také pomoc právní. Společně pak vyhodnotí situaci a nastíní možné 

způsoby řešení situace. Cílem opatření není trestat viníka, ale především umožnit oběti 

normální život. 6 

 

3.1.2. Policie 
  

Policii je přisuzována ústřední role ve strategii zacházení s domácím násilím. 

Představuje totiž bránu, kterou obvykle vystupuje živý případ domácího násilí ze 

soukromí bytu na veřejnost. Prioritou policisty přivolaného k případu domácího násilí 

by měla být péče o oběť, zajištění jejího bezpečí a bezpečí jejích dětí před dalším 

násilím, dále stíhání pachatele nebo jeho předání k jiným procedurám. Policisté by měli 

umět nabídnout pomoc a praktickou podporu, a jestliže je to nezbytné, též zajistit 

lékařskou péči a alternativní ubytování. Protože se jedná o nové požadavky, je proto 

třeba, aby všichni policisté prošli odborným výcvikem. V rámci tohoto výcviku by měli 

být vycvičeni zejména pro komunikaci s obětí domácího násilí, a také v řádném 

zadokumentování scény domácího násilí.  

Zkušenosti a poznatky neziskových organizací, které se zabývají pomocí obětem 

domácího násilí ale naznačují, že policie nebyla a není vždy schopna adekvátně 

reagovat na případy spojené s touto problematikou. Velice často policisté již při 

tísňovém volání projevují neochotu v tzv. rodinných záležitostech jakkoliv zasahovat, 

incidenty bagatelizují a ještě donedávna (do 1.1.2007, než nabyl účinnosti nový zákon 

                                                 
6  Týdeník pro sociální otázky Sondy , číslo 37/2006 . [online] [cit. 2008-4-05].   Dostupné 
z:  <http://www.tydenik-sondy.cz> 
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na ochranu před domácím násilím) mohli zasáhnout pouze v případě intenzivního 

zásahu do tělesné integrity. 7  

S nově přijatým zákonem č. 135/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2007, 

získali policisté větší pravomoci při zasahování do problematiky domácího násilí. Mezi 

tato oprávnění patří ustanovení § 21a až 21d týkající se oprávnění rozhodnout o 

vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj. Pokud tedy bude policista 

předpokládat, že na základě zjištěných skutečností může dojít k nebezpečnému útoku 

proti životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažnému útoku proti lidské důstojnosti, je 

oprávněn toho, kdo je podezřelý z takovéhoto jednání, vykázat z bytu nebo domu 

společně obývaného s ohroženou osobou, jakož i z jeho bezprostředního okolí. Součástí 

vykázání je také zákaz návratu do vymezených prostor. 8 

 

3.1.3. Soudy 
  

Pracovníci soudů a soudci absolvují speciální odbornou přípravu a řídí se 

doporučovanými postupy u případů domácího násilí. Jde například o jasné pokyny, jak 

a za jakých okolností vyslýchat týranou osobu, jaké programy převýchovy pro pachatele 

jsou akreditovány státem a podobně.  

Ale vzhledem k tomu, že domácí násilí je v České republice považováno za 

závažný společenský problém jen několik  posledních let, a teprve v loňském roce došlo 

k úpravě legislativy, která dříve tuto problematiku přímo neřešila, nejsou zatím soudy 

plně přizpůsobeny k tomu, aby k obětem domácího násilí mohly přistupovat vhodným a 

citlivým způsobem. Mezi běžné nedostatky soudů patří např. stíhání pachatele na 

svobodě, společné čekárny pro oběti a pachatele trestných činů či neexistence zvláštních 

soudů, které by byly zaměřeny pouze na případy domácího násilí. 9 

 

                                                 
7 

Časopis POLICISTA  11/2001. [online] [cit. 2008-4-05].  Dostupný z 
<http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/index.html>, a <http://www.bkb.cz> 
 
8  

Týdeník pro sociální otázky Sondy , číslo 37/2006 . [online] [cit. 2008-4-05].   Dostupné z <http:// 
www.tydenik-sondy.cz> 
9 Časopis POLICISTA  11/2001. [online] [cit. 2008-4-05].  Dostupný z 
<http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/index.html>, a <http://www.bkb.cz> 
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3.1.4. Zdravotnická zařízení 
  

Zdravotnická zařízení poskytují obětem domácího násilí ošetření a léčbu. Dále 

by jim měly poskytovat potřebné informace, rady, morální podporu, pomoc při hledání 

náhradního ubytování v azylových zařízeních, pomoc při podání trestního oznámení na 

pachatele během hospitalizace oběti, pomoc při vypracování bezpečnostního plánu před 

propuštěním z nemocnice a kontakt na další odborníky a místa pomoci. 

Ale stávající zdravotní systém není k potřebám takto ohrožených osob příliš 

vnímavý. Hlavní problém nevhodného přístupu ze strany zdravotníků a lékařů můžeme 

hledat v nedostatku interdisciplinárního přístupu k pomoci obětem, a také v absenci 

vzdělání a profesionální přípravy všech odborníků přicházejících do kontaktu s oběťmi 

domácího násilí. 

Díky neziskovým organizacím, jako je např. Bílý kruh bezpečí, který umožňuje 

širokou škálu různých vzdělávacích programů pro odbornou veřejnost, se tak může 

nemocniční personál vzdělávat v problematice domácího násilí a lépe tak poskytovat 

potřebnou podporu a pomoc ohroženým osobám. 10 

 

3.1.5. Intervenční centra 
  

Intervenční centra, která poskytují specializovanou pomoc osobám ohroženým 

domácím násilím u nás působí od 1.1.2007, tedy od té doby, kdy nabyl účinnosti nový 

zákon na ochranu před domácím násilím. Tato nová pracoviště představují určitý most 

mezi policií a soudy na straně jedné a oběťmi domácího násilí na straně druhé. 

Ohroženým osobám poskytují sociálně právní pomoc, psychologickou podporu a další 

důležité rady a informace.  

V případě policejního vykázání či zákazu vstupu do společného obydlí předá 

policie rozhodnutí o vykázání do 48 hodin Intervenčnímu centru, jehož pracovníci poté, 

nejpozději však do 48 hodin kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby, které 

poskytují bezplatně. V tomto případě též plní centra úlohu tzv. zpětné vazby, protože se 

                                                 
10

  Zdravotnická zařízení. [online] [cit. 2008-4-05].   Dostupné z: 
<http://test.polar.cz/domacinasili/index.php?id=55> 
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ohrožené osoby dotazují, zda porozuměla všem informacím poskytnutým příslušníky 

Policie, a zda jim byla zajištěna dostatečná ochrana a bezpečí. 11 

 

3.1.6. Sociální poradenství 
  

Služba sociální poradenství je poskytována v rámci sociálních služeb a 

poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení 

jejich stávajícího stavu. Sociální poradenství představuje řadu poraden, jako jsou 

například občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro oběti trestných 

činů a domácího násilí. Tato služba představuje nejenom odborné poradenství, ale 

zajišťuje též zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 12  

 

3.2. POMOC  NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

 

3.2.1. Odborné sociální poradenství 
  

Základní službou, kterou poskytují neziskové organizace jak obětem domácího 

násilí, tak i příbuzným či známým těchto osob, je odborné sociální poradenství. Tato 

služba představuje řadu důležitých rad a informací, které jsou poskytovány odbornými 

pracovníky organizace. Díky nim jsou ohrožené osoby informovány o tom, jak se mají 

zachovat a co mají učinit v případě násilného ohrožení ze strany blízké osoby. Odborní 

pracovníci poskytují především právní, psychologické a sociální poradenství, morální a 

emocionální podporu a rady, jak získat odškodnění a peněžitou pomoc státu. Tato 

služba je bezplatná a klientům či klientkám je zajištěna diskrétnost.  

Osobám ohroženým domácím násilím, jejich příbuzným a známým 

- nabízí porozumění a důvěru 

                                                 
11 Týdeník pro sociální otázky Sondy , číslo 37/2006 . [online] [cit. 2008-4-05].   Dostupné z:  <http:// 
www.tydenik-sondy.cz> 
12  

Týdeník pro sociální otázky Sondy , číslo 37/2006 . [online] [cit. 2008-4-05].   Dostupné z:  <http:// 
www.tydenik-sondy.cz> 
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- poskytuje okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální 

podporu 

- pomůže orientovat se v aktuální situaci 

- pomáhá sestavit individuální bezpečnostní plán 

- poskytne praktické rady a pomůže nalézt další vhodný postup 

- zprostředkuje informace o možných sociálně-právních a trestněprávních 

opatřeních 

- pomůže orientovat se v systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti 

domácího násilí 

- poskytne nebo pomůže vyhledat bezpečné ubytování 

- přivolá v případech vážného ohrožení zdraví a života urgentní pomoc 13 

 

3.2.2. Azylové domy 
  

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění 

bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti. 14 

Azylové domy zajišťují více než jenom bezpečné ubytování v naléhavém 

okamžiku. Týrané ženy zde mohou dostat různé rady o centrech, která nabízejí 

podpůrné a informační  služby. Hlavním cílem je navrátit ženě sebejistotu a schopnost 

stát se nezávislou. Podpůrné rady pomáhají ženám v rozhodování o jejich budoucnosti a 

zabývají se přípravou na jejich život po rozvodu nebo rozchodu. Azylový dům může 

obětem nabízet také právní pomoc. [Čírtková, 2002,s. 133] 

 

Mezi základní standard ženských azylových domů určených obětem DN patří např.: 

- 24 hodinový provoz 

- Stanovení prvořadého cíle bezpečnosti žen a dětí 

- Ženský personál těchto domů podle hesla „ženy pomáhají ženám“ 

                                                 
13 Odborné sociální poradenství.  [online] [cit. 2008-4-05]. Dostupné z: 
<http://www.donalinka.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=353>  
 
14  Azylové domy.  [online] [cit. 2008-4-05]. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/9> 
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- Zajištění utajení 

- Feministický přístup k problematice domácího násilí 

- Jedno místo v takovém domě na každých 100 000 obyvatel 

- Snaha o posílení sebedůvěry ženy, která odešla z násilného vztahu 

- Zajištění přístupu do těchto domů všem ženám, které se staly oběťmi násilí 

- Dostatečné financování těchto domů vládami členských států 

- Placený a kvalitně vyškolený personál  [Voňková, Huňková 2004,s. 178-179] 

 

3.2.3. Telefonická krizová intervence 
  

Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce 

s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, 

založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta 

s pracovištěm telefonické krizové intervence. 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
15  Telefonická krizová intervence.  [online] [cit. 2008-4-05]. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/9> 
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2.kapitola 

 

1. KOMPARAČNÍ ANALÝZA NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ  

  

Hlavním aktérem, který se zaměřuje na celkové řešení domácího násilí jsou 

neziskové organizace zabývající se touto problematikou. Pouze ony jsou schopny 

relevantním způsobem pojmout celý jev od jeho počátku a směřovat řešení ke zdárnému 

konci. Nejenže týraným ženám zajistí přímou pomoc a snaží se je opět zapojit do 

normálního života, ale také se snaží informovat širokou veřejnost o problematice 

domácího násilí, podílejí se na změně legislativy a spolupracují s dalšími státními 

institucemi, které mají co dočinění s touto problematikou. 

Především z výše uvedených důvodů jsem se zaměřila na roli neziskových 

organizací při řešení domácího násilí na ženách. Jelikož je těchto organizací velké 

množství, zabývám se pouze třemi nejvýznamnějšími, které u nás působí. Tyto 

organizace jsou Acorus, Bílý kruh bezpečí a Rosa. Organizace analyzuji a porovnávám 

na základě stanovených kritérií, dle jejich poslání, cílů, cílové skupiny, pro kterou je 

pomoc určena, dále se budu zabývat samotnými službami, které poskytují obětem 

domácího násilí. Také se zaměřuji na jejich další aktivity, jako jsou různé vzdělávací 

programy pro odbornou veřejnost, projekty a kampaně, díky kterým šíří informace o 

domácím násilí mezi širokou veřejnost, a také tímto způsobem tlačí na politickou 

reprezentaci, aby vhodným způsobem začala problematiku řešit. Za pomoci 

stanovených kritérií odpovím na výzkumné otázky, které jsem si na začátku práce 

stanovila. 

Tuto část práce jsem vypracovala na základě analýzy dat z informačních brožur,  

internetových stránek a rozhovorů se sociálními pracovnicemi jednotlivých organizací. 

 

1.1. POSLÁNÍ  

 

Posláním neziskových organizací, které se zabývají domácím násilím, je v první 

řadě pomáhat ohroženým osobám. Pomoc je poskytována prostřednictvím široké škály 
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služeb, díky kterým dokáží ohrožené osoby překonávat svojí nepříznivou sociální 

situaci a mohou se tak opět začlenit do „normálního způsobu života“.  

ACORUS je občanské sdružení, které provozuje Psychosociální centrum 

ACORUS. Toto centrum poskytuje osobám ohroženým domácím násilím pomoc 

v  překonávání nepříznivé sociální situace. Služby, které ACORUS poskytuje respektují 

lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a uživatelek služeb, 

podporují rozvoj samostatnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. 

Pomoc, kterou ACORUS nabízí, je poskytována prostřednictvím služeb „azylový dům“, 

„odborné sociální poradenství“ a „krizová pomoc“. 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat 

všem obětem trestné činnosti, zaměřuje se tedy nejenom na domácí násilí, jako je tomu 

u ACORUSU, ale na všechny formy násilí. Navíc se snaží o zlepšení právního 

postavení poškozených v trestním řízení a ve společnosti, o zvýšení informovanosti 

občanů i veřejné správy o problémech obětí trestné činnosti. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ se 

také snaží informovat veřejnost o možnostech a prostředcích prevence kriminality, 

zejména o zásadách chování, které snižují riziko stát se obětí trestného činu. Tato 

organizace velice úzce spolupracuje s národními institucemi a mezinárodními 

organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestné činnosti a prevencí kriminality. 

Občanské sdružení ROSA – centrum pro týrané ženy je profesionální nezisková 

organizace s šesti zaměstnanci, která se zaměřuje na pomoc ženám – obětem domácího 

násilí a jejich dětem a současně i na prevenci domácího násilí. ROSA zajišťuje činnost 

Informačního a poradenského centra pro ženy – oběti domácího násilí a jejich dětí 

z celé republiky, kterým zajišťuje bezplatnou socioterapeutickou a psychologickou 

pomoc, provozuje azylový dům s utajenou adresou a dva utajené azylové byty. Hlavním 

posláním této organizace je podílet se na rozvoji občanské společnosti, která respektuje 

lidská práva a odmítá násilí na ženách a dětech. 

 

1.2. CÍLE 

 

Stěžejním cílem všech tří organizací je poskytnout obětem domácího násilí 

pomoc prostřednictvím svých služeb. Psychosociální centrum ACORUS se zaměřuje 

především na stabilitu a kvalitu svých služeb, které organizace poskytuje, aby sloužily 

ve prospěch individuální podpory uživatelek, směřující k překonání jejich nepříznivé 
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sociální situace a k sociálnímu začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Další 

cíle jsou zaměřené na uživatelky služeb, kterým se ACORUS snaží zabezpečit 

nezbytnou psychickou podporu, právní pomoc, podporu pro uplatnění nároků na 

sociální dávky a fyzickou ochranu před násilnou osobou  

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ a ROSA ještě navíc své cíle směřují k tomu, aby se 

zlepšilo právní postavení osob ohrožených domácím násilím a změnila se legislativa, 

která tuto problematiku upravuje. Dále dávají důraz na prevenci násilí na ženách a jejich 

cílem je také spolupráce s národními či nadnárodními organizacemi. BÍLÝ KRUH 

BEZPEČÍ navíc udává jako svůj cíl zvyšování informovanosti o této problematice mezi 

veřejností a státními orgány. 

 

1.3. CÍLOVÁ SKUPINA 

  

Všechny tři organizace se zaměřují na pomoc obětem domácího násilí, ale 

můžeme zde pozorovat i další osoby a instituce, pro které jsou jejich služby určeny. 

Z hlediska typologie neziskových organizací patří všechny tři mezi obecně prospěšné, 

tedy služby, které poskytují jsou v obecném zájmu a jsou dostupné všem, kteří o ně 

požádají. Psychosociální centrum ACORUS pomáhá nejenom obětem domácího násilí, 

ale nabízí celou řadu služeb i pro jejich blízké a příbuzné, pro instituce, které se 

zabývají touto problematikou a pro odbornou veřejnost. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ se 

zaměřuje na oběti a svědky všech trestných činů, takže oběti domácího násilí tvoří 

pouze část osob, pro které tato organizace poskytuje pomoc. ROSA se v první řadě 

zaměřuje na ženy, které představují oběti domácího násilí a stejně jako ACORUS dále 

nabízí své služby institucím a odborné veřejnosti, které jsou v problematice domácího 

násilí zainteresovány. 

 

1.4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

  

Všechny tři organizace poskytují svým klientům a klientkám širokou škálu 

služeb prostřednictvím odborných poradců a pracovníků, kteří jim dokáží pomoci 

v tíživé životní situaci. Nabízené služby se ale u jednotlivých organizací liší a i jejich 

náplň se zdá býti mírně rozdílná. 
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1.4.1. Odborné sociální poradenství 
  

Stěžejní službou, kterou poskytují všechny tři organizace, je odborné 

poradenství, díky kterému získává ohrožená osoba velice důležité informace a rady, jak 

se zachovat a co učinit v případě násilného ohrožení ze strany milované osoby. Odborní 

pracovníci poskytují především právní, psychologické a sociální poradenství, morální a 

emocionální podporu a rady, jak získat odškodnění a peněžitou pomoc státu. Tato 

služba je bezplatná.  

Psychosociální centrum ACORUS umožňuje svým klientkám tři typy odborného 

poradenství – ambulantní (tedy v poradně, na kterou si klientka domluví schůzku), 

terénní (kdy pracovnice centra dochází přímo za ženou, která je ohrožená domácím 

násilím) a prostřednictvím e-mailu. První dva způsoby podávání rad a informací jsou 

určeny pouze obětem domácího násilí, třetí způsob je určen i pro jejich blízké, kteří jim 

chtějí pomoci.  

Nezisková organizace BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ provozuje poradenskou službu 

pro všechny oběti trestných činů. Speciálně pro osoby ohrožené domácím násilím 

zřídila v roce 2001 celostátní telefonickou službu, která nese název DONA linka. Tato 

linka je od svého vzniku v nepřetržitém provozu a je první svého druhu fungující 

celostátně na území České republiky. Mohou ji navíc kontaktovat i blízcí a příbuzní 

ohrožených osob či profesionálové, kteří s oběťmi domácího násilí přicházejí do 

kontaktu.  

Občanské sdružení ROSA vedle běžného způsobu poradenství, pořádá 

skupinová sezení pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím. Tato sezení umožňují 

klientkám otevřeně mluvit o své tíživé situaci, poskytnout si mezi sebou  užitečné rady a 

zkušenosti či se navzájem podpořit. Odborné poradenství nabízí ROSA také 

prostřednictvím e-mailu. 

 

1.4.2. Azylový dům 
  

Další velice důležitou službou je azylový dům, kterou provozují pouze dvě ze tří 

uváděných neziskových organizací, kterými jsou ACORUS a ROSA. BÍLÝ KRUH 

BEZPEČÍ neposkytuje žádnou pobytovou službu. Tato služba umožňuje utajené 
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ubytování svým klientkám a jejich dětem až na dobu jednoho roku. Mezi základní 

činnosti, které jsou v rámci služby poskytovány patří: poskytnutí ubytování, základní 

sociální poradenství (kde klientka získá potřebné informace o způsobech řešení, 

zvládání nebo kompenzace obtížné sociální situace, o právech, povinnostech a nárocích 

vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení, o právních aspektech krizové situace 

a odborných službách), pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů 

(doprovázení uživatelek služby na jednání – soudy, úřady, sociálně právní pomoc a 

pomoc s vyřizováním běžných záležitostí - s úředními listinami, korespondencí při 

shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.) a pomoc při zajištění 

stravy. Vedle základních činností nabízejí centra svým klientkám řadu dalších činností, 

které mohou využít pro vyplnění volného času, hraní si se svými dětmi, relaxaci či 

dalšího vzdělávání. 

Psychosociální centrum ACORUS vedle azylového domu dále nabízí krizovou 

pomoc, která je určena pouze těm ženám, kterých se týká akutní nebezpečí ze strany 

agresora a ocitly se v situaci, kdy se z důvodu ohrožení nebo aktuálního krizového 

psychického stavu nemohou dočasně vrátit do bytu nebo domu, kde dosud bydlely. 

Krizová pomoc nabízí krátkodobé ubytování v zařízení a základní poradenství. 

Vedle základních služeb, které neziskové organizace poskytují, existují ještě 

další služby, které jsou pro jednotlivá zařízení jedinečné. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

pořádá pro své klienty víkendové pobyty, kde mohou relaxovat a odreagovat se, dále 

poskytuje doprovody k soudům a návštěvy v nemocnici. Specialitou pro tuto organizaci 

je spolupráce s nadačním fondem Filipa Venclíka, díky kterému může finančně 

podporovat oběti trestných činů. Občanské sdružení ROSA navíc poskytuje 

telefonickou pomoc a SOS linku, kterou mohou kontaktovat nejenom osoby ohrožené 

domácím násilím a zabývá se prevencí domácího násilí. 

Z hlediska typologie neziskových organizací podle toho, jaké služby poskytují, 

lze ACORUS a ROSU zařadit mezi servisní neziskové organizace a BÍLÝ KRUH 

BEZPEČÍ mezi advokační.  

 

1.5. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

  

Státní, ale i nestátní zaměstnanci, kteří se při výkonu svého povolání často 

dostávají do kontaktu s osobami ohroženými domácím násilím, bývají většinou 
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nedostatečně vzděláni v celé problematice, a tím pádem jim nemohou poskytnout 

adekvátní pomoc. Neziskové organizace se proto rozhodly tuto situaci změnit a již řadu 

let pořádají různé vzdělávací programy, které jsou především určené pro odbornou 

veřejnost, jako jsou sociální pracovníci, policisté, soudci, státní zástupci, lékaři a další 

osoby přicházející do kontaktu s oběťmi domácího násilí. 

Poskytování různých vzdělávacích programů pro odbornou veřejnost je jednou 

z priorit neziskových organizací. Díky této aktivitě se z řad odborných pracovníků 

dostávají důležité informace mezi další zainteresované osoby formou seminářů, 

přednášek či výcviků. Pro poskytování pomoci a rad obětem domácího násilí je velice 

podstatné vyznat se v celé této problematice a vědět, jak správně pomoci aniž by došlo 

k chybě ze strany poskytovatele. Státní i nestátní zaměstnanci, kteří se dostávají v rámci 

svého povolání do kontaktu s ohroženými osobami, mají touto cestou možnost získat 

odborné vyškolení. Tato služba je ale poskytována i pro studenty, kteří se jednou budou 

poskytováním pomoci ohroženým osobám zabývat.  

 

1.6. PROJEKTY 

  

Vedle základních služeb, kterými organizace pomáhají obětem domácího násilí a 

vedle vzdělávacích programů, kterými poskytují odborné veřejnosti důležité informace 

pro práci s takovými osobami, zde existuje ještě jedna velice významná a náročná 

činnost, kterou organizace vykonávají. Jedná se o celou řadu projektů. Těmito projekty 

se v první řadě snaží neziskové organizace upozornit veřejnost na to, že zde existuje tak 

palčivý problém, kterým domácí násilí skutečně je a v druhé řadě se jimi snaží změnit 

stávající společenskou, politickou, ale i právní situaci tohoto problému. Psychosociální 

centrum ACORUS své projekty zaměřuje hlavně na rozvoj vzdělávání a na volnočasové 

aktivity svých klientek. Občanské sdružení ROSA se snaží prostřednictvím svých 

projektů především upozornit veřejnost na problém domácího násilí a informovat ji o 

tom, jak se dá tento problém rozpoznat. Hlavním úkolem projektů BÍLÉHO KRUHU 

BEZPEČÍ je apelovat na politickou reprezentaci a snažit se jí přimět k tomu, aby se více 

zabývala problematikou domácího násilí a snažila se jí vhodným způsobem řešit. Je to 

právě BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, který se zapříčinil o vypracování nového zákona č. 

135/2006 Sb., který umožňuje vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do 

společného obydlí. 
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Uvádím zde jednotlivé projekty, které neziskové organizace uskutečnily 

v posledních letech. 

 

1.6.1. Projekty ACORUSU 
● Projekt „Mosty pro ženy“ 

V květnu 2006 započala díky finančním prostředkům z Evropských 

strukturálních fondů realizace kurzů pro ženy, které zažily násilí, v jehož důsledku měly 

zhoršené postavení na trhu práce a s tím související ztížené možnosti sociálního 

začlenění. Ve spolupráci s organizací proFem, která je realizátorem projektu, se 

ACORUS jako partner podílel na realizaci modelového projektu „Mosty pro ženy“. 

Jednalo se o intenzivní dvouměsíční vzdělávací kurzy s každodenní docházkou. Ženy se 

zde učily počítačové a psychosociální dovednosti, využívaly služeb terapeutek a 

vizážistky, absolvovaly přednášky z pracovního práva a v rámci kreativních dnů měly 

možnost si zkusit některé volnočasové aktivity, jako je např. práce s hlínou nebo 

drátkování. Po každém ukončeném kurzu se konalo setkání všech účastnic, kde si měly 

jednotlivé ženy možnost předat zkušenosti se začleňováním na trh práce. Tento projekt 

byl velice úspěšný, neboť právě díky němu se některým ženám podařilo získat 

zaměstnání. 

 

● Projekt „Pomoc osamělým a sociálně znevýhodněným matkám v uplatnění na 

trhu práce“ 

V únoru 2006 zahájil ACORUS v rámci projektu „Pomoc osamělým a sociálně 

znevýhodněným matkám v uplatnění na trhu práce“ tříměsíční vzdělávací kurzy pro 

maminky z Prahy 9, které jsou na mateřské dovolené a dlouhodobě nezaměstnané. 

Realizátorem projektu je městská část Praha 9 a partnerem projektu je ACORUS spolu 

se Stacionářem pro děti na Proseku. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem (ESF), Státním rozpočtem ČR a Rozpočtem hlavního města Prahy. Kurzy jsou 

zaměřeny na získávání sociálních dovedností, ovládání PC, výuku anglického jazyka a 

podporu osobnosti. Cílem kurzů je zvýšení hodnoty žen na trhu práce, zamezení jejich 

sociálnímu vyloučení a podpora jejich ekonomické úrovně. Kurzy byly zahájeny v 

únoru 2006 a budou ukončeny v červnu 2008.  

 

● Projekt „Práce s oběťmi domácího násilí“ 
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Po celý rok 2006 realizoval ACORUS projekt, který byl zaměřen na nové formy 

práce s osobami ohroženými domácím násilím. V rámci tohoto projektu se podařilo 

realizovat: terénní kontaktní sociální práci, poradenské dny na Úřadě městské části 

Praha 9, tématické skupiny zaměřené na orientaci na trhu práce pro uživatelky 

azylového domu ACORUS, výuka práce na počítači, proškolení pracovníků ACORUSU 

v krizové intervenci a dva semináře pro sociální pracovníky Úřadu městské části Praha 

9 o problematice domácího násilí a metodách práce s ohroženými osobami. 

 

1.6.2. Projekty BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ 
● Projekt „Prevence domácího násilí – změna praxe a legislativy v ČR“ 

Tento rozsáhlý projekt realizoval BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ (dále jen BKB), 

s pomocí Philip Morris ČR jako investora. Provedl ho v letech 2001-2006, jako reakci 

na empirické poznatky z jeho poraden. Především vysoký počet klientů ohrožených 

domácím násilím (36 %) a zjištění, že tyto konzultace hodnotí poradci jako nejtěžší, 

nikoli pro bezradnost, ale pro bezmoc v důsledku neexistující systémové reakce na 

státní úrovni. BKB díky svému odbornému zázemí a rozsáhlým kontaktům s 

podobnými 21 organizacemi v Evropě zpracoval strategii a taktiku vedoucí ke změně 

situace v České republice. 

Projekt byl realizován v několika etapách. V první etapě se zjišťovalo 

prostřednictvím reprezentativního výzkumu povědomí, postoje a osobní zkušenosti 

s domácím násilím u české populace starší 15 let. Výsledky výzkumu dali realizátorům 

konkrétní údaje a argumenty k tomu, aby v projektu pokračovali. Druhá etapa 

přestavovala zahájení provozu DONA linky, specializované linky pomoci v nonstop 

provozu, která pootevřela dveře privátu a nabídla kvalifikované poradenství a podporu 

osobám ohroženým domácím násilím. Další etapa znamenala zavedení modelu 

interdisciplinární spolupráce, který byl poprvé realizován ve městě Ostrava. Účastnily 

se ho instituce státní, samosprávní i nestátní. Během dvou let se podařilo tento model 

rozšířit do téměř všech bývalých okresů ČR. Poté se ale zjistilo, že ani nejdokonaleji 

vytvořená praxe stejně nemá k dispozici nástroje, které umožní ochránit ohrožené osoby 

před dalším násilím, k tomu je nutná změna legislativní. Ve čtvrté etapě tohoto projektu 

byla založena  Aliance proti domácímu násilí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. Expertní skupina této Aliance během 8 měsíců v roce 2004, bez nároku na odměnu, 

připravila paragrafové znění návrhu zákona na ochranu před domácím násilím včetně 
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důvodové zprávy. Cestou poslanecké iniciativy byl tento zákon projednán, schválen a 

přijat s účinností od 1.1.2007. Během projednávání návrhu zákona v obou komorách 

Parlamentu ČR, vytvořil realizátor projektu  potřebné nástroje, pomůcky a metodiky pro 

kvalitní aplikační praxi. Například  byl vytvořen lektorský fond (power point prezentace 

a lektorské sešity pro profesionály přicházející do kontaktu s případy DN, od policistů 

přes lékaře až po manželské poradce, celkem pro 7 specializací), Bílý kruh bezpečí 

dovezl ze zahraničí a adaptoval na podmínky ČR diagnostickou metodu SARA DN 16  k 

odhadu rizika budoucího násilí, která se stala součástí metodiky policistů a soudců 

oprávněných rozhodnout ve správním nebo předběžném řízení o vykázání/zákazu 

vstupu. V poslední etapě Bílý kruh bezpečí jako realizátor projektu ve spolupráci s 

MPSV a Asociací hejtmanů pomohl vybudovat síť krajských intervenčních center (nové 

specifické sociální služby), proškolil jejich pracovníky, koordinoval jejich činnost a 

monitoroval jejich prostřednictvím aplikační praxi nového zákona. Projekt byl završen 

pololetní analýzou aplikační praxe nového zákona s konstatováním, že v ČR došlo k 

zásadní změně ve prospěch včasné a účinné ochrany osob ohrožených domácím násilím. 

Cílem projektu bylo změnit postoj státu k řešení případů domácího násilí ve 

prospěch včasné a účinné ochrany ohrožených osob. 

Stanovené cíle byly naplněny, a to ve vysoké kvalitě a plánované indikátory byly 

ve všech směrech mnohonásobně překročeny. Počty uživatelů nástrojů a metod se 

počítají do tisíců, o školení je trvalý zájem ve stovkách odborníků a vysoké uznání 

projektu přichází i ze zahraničí. 

 

● Projekt „Hráz“ 

Tento dvouletý projekt, který byl ukončen v roce 2007, byl zaměřen na pomoc 

obětem domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Projekt přímo 

navazuje na přijetí nové právní úpravy v oblasti ochrany před domácím násilím v České 

                                                 
16   

Diagnostická metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) vznikla v Kanadě, byla 
transformována pro práci policistů ve Švédsku a odtud je šířena do dalších zemí. Na základě 
strukturovaného odborného přístupu může proškolená osoba při jejím použití zjistit rizikové faktory a 
kvalifikovaně odhadnout riziko dalšího domácího násilí. Tuto metodu do České republiky přivezl Bílý 
kruh bezpečí, o.s., adaptoval ji a dostal od majitelů licence z Kanady a Švédska oprávnění metodu učit a 
šířit v ČR. BKB získal souhlas k pojmenování české verze „SARA DN“. Tato metoda je určena 
především policistům, kteří se dostanou do prvního kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. 
Využití metody SARA DN se předpokládá nejen také u všech služeb v prvním kontaktu s osobou 
ohroženou domácím násilím, zejména služeb sociálních. V metodě jsou školeni poradci Bílého kruhu 
bezpečí, o.s., a konzultanti DONA linky. BKB vydal „Pomůcku pro policisty“, která je součástí výcviku a 
bude využívána v přímém kontaktu s případem domácího násilí. 
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republice. Pod záštitou tohoto projektu došlo také k adaptaci diagnostické metody 

SARA na české podmínky a od 1.1.2007 pomáhá proškoleným policistům rozpoznat 

riziko hrozby partnerského násilí a přijmout potřebná opatření k řízení rizika včetně 

institutu vykázání. Druhá průlomová aktivita projektu zavádí službu, která v České 

republice dosud chyběla. Jedná se o krátkodobou podpůrnou psychoterapii, která se tak 

stala novou nadstandardní službou v rámci poradny BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ 

prozatím jen v Praze. 

 

● Projekt „DAPHNE II“ 

 Tento projekt je zaměřený na pomoc obětem sexuálního násilí a byl realizován 

anglickou organizací Victim Support v partnerství s BÍLÝM KRUHEM BEZPEČÍ. 

V rámci tohoto projektu byli proškoleni poradci, vznikly specifické standardy pro 

kontakt s oběťmi sexuálního násilí v poradnách BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ, byl 

vydán interní manuál a leták pro oběti tohoto druhu násilí a uskutečnila se kampaň 

zaměřená na zvýšení informovanosti o službách pro oběti sexuálních deliktů. 

 

1.6.3. Projekty ROSY 
● Projekt „Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci“ 

Tento projekt byl realizován v roce 2006 a jeho cílem bylo vytvoření funkčního 

interdisciplinárního týmu expertů z různých státních i nestátních institucí v regionu 

Prahy 4 tak, aby byla pomoc obětem domácího násilí na tomto území efektivnější. 

V rámci tohoto projektu byl vytvořen Manuál pro efektivní interdisciplinární spolupráci 

v případech domácího násilí, který vychází z nejlepších poznatků a zkušeností 

členských států EU.  Projekt Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci vznikl za podpory 

Nadace Open Society Fund. 

 

● Projekt „To si dovolit nesmíš“ 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření publikace, která měla informovat mladé 

lidi ve věku 15-19 let o problematice násilí v partnerských vztazích. Protože známky 

násilí mezi partnery se dají vypozorovat již na počátku vztahu, rozhodla se ROSA 

s podporou grantu Prevence kriminality pražského magistrátu vydat knihu „To si 

dovolit nesmíš“. Tato kniha je především určena pro mladé lidi, kteří začínají 

s partnerským životem a seznamuje je, jak rozpoznat varovné signály počínajícího násilí 
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ve vztahu, jak násilí čelit, a jak naopak vypadají vztahy „zdravé“. Součástí knihy je i 

dovětek pro školy a rodiče, kteří často nevědí, jak se svými dětmi o jejich vztazích 

hovořit. Součástí projektu byl i průzkum mezi studenty několika škol. 

 

● Projekt „Tiché svědkyně“ 

Projekt „Tiché svědkyně“ připomíná životy žen, které byly zabity svými 

partnery v důsledku domácího násilí. 25. listopadu, při příležitosti mezinárodního dne 

proti násilí na ženách, je již od roku 2003 v České republice prostřednictvím 

Občanského sdružení ROSA pořádána výstava siluet ženských těl, které představují 

ženy zabité v daném roce. Tento projekt má nejen varovat před tragickými konci 

neřešeného domácího násilí, ale i apelovat, aby nedocházelo ke zbytečným vraždám žen, 

matek a dcer. 

 

1.7. KAMPANĚ A MEDIÁLNÍ ČINNOST  

  

Prostřednictvím různých kampaní a mediálních výstupů neziskové organizace 

upozorňují jak širokou veřejnost, tak i politickou reprezentaci na existenci problematiky 

domácího násilí a dále se snaží změnit stávající situaci tohoto jevu.  

V roce 2003 se ROSA stala koordinátorem Kampaně proti domácímu násilí na 

ženách, kterou vyhlásila společně s ACORUSEM a s dalšími osmi neziskovými 

organizacemi zabývajícími se touto problematikou. Cílem kampaně, realizované za 

podpory Nadace Open Society Fund, bylo zvýšit informovanost o domácím násilí a 

zároveň posílit povědomí o nepřijatelnosti tohoto jevu. Kampaň se zaměřila i na některá 

témata spojená s domácím násilím, jako je nutnost změn v legislativě, posílení pozice 

oběti, a také na situaci dětí, které jsou svědky tohoto jevu a které trpí stejně jako ty, jež 

byly samy týrány. V roce 2003 tak v jejím rámci proběhla mediální kampaň, sestávající 

ze čtyř televizních spotů, tiskových inzerátů a plakátů. V roce 2004 pak v rámci této 

kampaně vznikly dva dokumentární snímky – „To všechno z lásky“, který vypovídá o 

vlivu násilí na ženy, jako oběti a „Jen se dívej“, který se zaměřuje na děti, jako svědky 

domácího násilí. Na tuto kampaň poté ROSA v roce 2005 navázala Informační kampaní, 

v jejímž rámci díky podpoře Velvyslanectví USA proběhlo školení v deseti městech ČR 

a byla podpořena vydáváním tiskových zpráv a Zpravodajů ROSA. Tato kampaň, která 

probíhala dva roky, byla velmi úspěšná, především zaznamenala velký ohlas médií 
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(takže informace o násilí se dostaly k opravdu široké veřejnosti), zvýšil se počet žen – 

obětí domácího násilí, které se díky ní rozhodly vyhledat pomoc a výsledkem 

spolupráce jednotlivých organizací bylo i založení KOORDONY, koalice organizací 

proti domácímu násilí. 

Přestože kampaň pořádaná ACORUSEM a ROSOU byla velice úspěšná, 

největší zásluhy lze připsat jednoznačně BÍLÉMU KRUHU BEZPEČÍ, který je jedním 

z hlavních iniciátorů nového zákona na ochranu před domácím násilím. Díky jeho 

usilovné práci a neustálému tlaku na politickou reprezentaci, prostřednictvím různých 

kampaní, vytvořila expertní skupina odborníků z oblasti legislativy a exekutivy během 

osmi měsíců zákon na ochranu před domácím násilím, jehož součástí je i zákon č. 

135/2006 Sb., který umožňuje vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do 

společného obydlí. Od 1.1.2007, kdy zákon nabyl účinnosti, vstoupila Česká republika 

mezi státy s proaktivní reakcí na domácí násilí. Znamená to tedy, že náš stát již má 

nástroj k intervenci, která dokáže zastavit domácí násilí včas, ještě než dojde k závažné 

újmě na zdraví. Tím že i v ČR bude možné násilnou osobu na omezenou dobu vykázat 

ze společného bydliště, mizí jedna z podstatných příčin domácího násilí – to je nulová 

reakce státu na ranné fáze domácího násilí. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup 

k prevenci a ochraně před domácím násilím. Upravuje a hlavně propojuje postupy 

policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí. Dává tedy nové 

pravomoci nejen Policii České republiky, ale i justici a sociálním službám. Policie bude 

mít v případě odůvodněné hrozby dalšího fyzického násilí právo chránit ohroženou 

osobu v jejím bydlišti tím, že vykáže násilnou osobu na deset dnů z tohoto obydlí. V 

této lhůtě budou ze zákona probíhat další aktivity, které pomohou ohrožené osobě nalézt 

individuálně vhodný další postup.  

Ještě než tento zákon nabyl účinnosti pořádal BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ další 

kampaň, která byla realizovaná v rámci projektu „HRÁZ proti domácímu násilí“. Na 

citylightech, plakátech, letácích, pohlednicích a tiskových inzerátech vzkázal všem 

násilným osobám, že od 1.1.2007 můžou být za domácí násilí ze svého domova 

vykázáni. 
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ZÁVĚR 
  

K domácímu násilí na ženách se společnost po dlouhou dobu stavěla s nezájmem 

a často jej ignorovala. Proto není divu, že státní instituce a legislativa nebyly schopné 

celý tento problém obsáhnout a patřičně jej řešit. Až s nástupem neziskových organizací, 

zabývajících se problematikou domácího násilí, které se u nás začaly objevovat na 

začátku 90. let 20. století, se tento problém pomalu dostával do popředí zájmu široké 

veřejnosti.  

V první části svojí práce jsem shrnula současné teoretické poznatky vážící se 

k domácímu násilí, ze kterých musíme vycházet, pokud chceme tomuto tématu 

porozumět a ohroženým osobám poskytnout patřičnou pomoc. Též jsem se zde 

zabývala stručnou charakteristikou  všech neziskových organizací, a dále jsem vymezila 

možnou pomoc, která je v České republice obětem domácího násilí poskytována. 

Ve druhé části práce jsem se zaměřila na to, jakou roli mají neziskové 

organizace při řešení domácího násilí na ženách a položila jsem si několik výzkumných 

otázek, na které jsem se během komparační analýzy tří nejvýznamnějších neziskových 

organizací působících u nás (Acorus, Bílý kruh bezpečí a Rosa) pokoušela najít 

odpovědi.  

V prví řadě bylo mým záměrem zjistit, jaké služby tyto organizace poskytují 

svým klientkám, tedy obětem domácího násilí a jejich blízkým. Odpověď na mojí 

otázku představuje široká škála služeb od odborného sociálního poradenství přes 

azylové domy, až po speciální služby, které jsou pro jednotlivé organizace jedinečné. 

Na základě odborného sociálního poradenství získává ohrožená osoba velice důležité 

informace a rady, jak se zachovat a co učinit v případě násilného ohrožení, které jí jsou 

poskytovány prostřednictvím odborných pracovníků. Azylové ubytování je možné 

pouze u dvou ze tří porovnávaných organizací (Acorus, Rosa) a umožňuje utajené 

ubytování svým klientkám a jejich dětem až na dobu jednoho roku. Během pobytu jsou 

klientce poskytnuty různé služby a programy, které jí umožňují znovu se postavit na 

vlastní nohy a žít zcela normální život. 

Další moje otázka směřovala na šíření informací o domácím násilí mezi širokou 

veřejnost. Neziskové organizace prostřednictvím vzdělávacích programů, které jsou 

určené hlavně odborné veřejnosti a studentům, dále prostřednictvím projektů, kampaní a 

mediální činnosti nejenom že celou společnost informují, ale také se snaží zlepšit 

stávající stav celého tohoto jevu.  
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Spolupráce neziskových organizací se státními orgány v problematice domácího 

násilí je opět otázkou, na kterou jsem hledala odpověď. Jedná se především o takovou 

spolupráci, kde neziskové organizace identifikují problém a předkládají návrhy na jeho 

řešení politické reprezentaci, která má potřebné pravomoci řešení uskutečnit. Lze to 

například ilustrovat na vzniku nového zákona na ochranu před domácím násilím, neboť 

právě on byl vytvořen poslanci z iniciativy Bílého kruhu bezpečí. Další spolupráce je 

prováděna prostřednictvím vzdělávacích programů, které neziskové organizace pořádají 

pro odbornou veřejnost. Především státní zaměstnanci, kteří se při výkonu svého 

povolání často dostávají do kontaktu s osobami ohroženými domácím násilím, bývají 

většinou nedostatečně vzděláni v celé problematice, a tím pádem jim nemohou 

poskytnout adekvátní pomoc. Neziskové organizace se proto rozhodly tuto situaci 

změnit a již řadu let pořádají různé vzdělávací programy, které jsou především určené 

pro odbornou veřejnost, jako jsou sociální pracovníci, policisté, soudci, státní zástupci, 

lékaři a další osoby, přicházející do kontaktu s oběťmi domácího násilí. 

V neposlední řadě jsem se zabývala posláním, cíly a cílovou skupinou, pro 

kterou je pomoc od neziskových organizací určena. Jejich posláním je v první řadě 

pomáhat ohroženým osobám a poskytnout jim širokou škálu služeb, díky kterým jsou 

schopny svojí nepříznivou sociální situaci překonat. Mezi cíle všech tří organizací patří 

též pomáhat obětem domácího násilí prostřednictvím kvalitních služeb, dále se snaží o 

to, aby se zlepšilo jejich právní postavení a změnila se legislativa týkající se dané 

problematiky. Cílovou skupinou, pro kterou je pomoc určena, jsou nejenom ohrožené 

osoby, ale i jejich příbuzní či blízcí a další instituce a lidé, kteří se touto problematikou 

zabývají. 

Poslední otázkou, kterou jsem se zabývala, bylo, jak se jednotlivé organizace 

mezi sebou odlišují. Zjistila jsem, že drobné odlišnosti mezi nimi jsou. Acorus se spíše 

zaměřuje na přímou pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím svých služeb a 

projekty, které pořádá, jsou rovněž spíše zaměřené na jeho klientky. Acorus patří mezi 

servisní typ neziskových organizací. Oproti tomu se Bílý kruh bezpečí snaží více 

upozornit veřejnost a politickou reprezentaci na problematiku domácího násilí, přičemž 

pomoc, kterou poskytuje, se týká všech obětí trestných činů. Tato organizace je spíše 

advokačním typem neziskové organizace. Rosa se zase soustřeďuje pouze na ženy, jako 

oběti domácího násilí, kterým poskytuje podobné služby jako Acorus a přitom se i snaží 

šířit povědomí o domácím násilí mezi širokou veřejnost. Rosa je též jako Acorus 

servisním typem. 
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Neziskové organizace lze tedy označit jako hlavního aktéra při řešení domácího 

násilí na ženách. Nejenže poskytují přímou pomoc obětem domácího násilí, ale též šíří 

informace o této problematice mezi širokou veřejnost a spolupracují se státními orgány 

za účelem zlepšení stávající situace problému.  
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1: Seznam organizací zabývajících se domácím násilím v České 

republice 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 2: Seznam organizací zabývajících se domácím násilím v České 

republice 

PRAHA  

Psychosociální centrum Acorus  
Pomoc obětem domácího násilí 
Adresa utajená 
tel.: 283 892 772 (nonstop krizová linka s možností objednání se na osobní konzultaci) 
fax: 283 890 671 
e-mail: Acorus@atlas.cz 
http://www.acorus.cz 
 
ROSA  
Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí 
Podolská 25 
147 00 Praha 4 
tel./fax:  241 432 466,  
e-mail: rosa@telecom.cz 
http://www.rosa-os.cz 
Krizová linka: +420 602 246 102 
(pouze adresa centra, azylové ubytování je utajené) 
 
proFem o.p.s.  
Plzeňská 66 
150 00, Praha 5 
tel./fax:  224 917 224 
e-mail: profem@ecn.cz 
http://www.profem.cz  
Linka právní pomoci pro ženy - oběti násilí: 224 910 744 
 
Elektra – centru pomoci ženám zneužitým v dětství 
Mnichova 1622 
149 00 Praha 4 
tel.: 272 911 110 
e-mail: elektra@braillnet.cz 
http://www.centrumelektra.cz 
 
Bílý kruh bezpečí 
Pomoc obětem všech trestných činů 
U Trojice 2 
150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 100 
fax: 251 512 299 
e-mail: bkbpraha@bkb.cz, bkb@volny.cz, dona@donalinka.cz 
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http://www.bkb.cz 
Linka pro oběti domácího násilí DONA:  251 511 313  
 
 
Krizové centrum RIAPS  
Psychologická a psychiatrická pomoc v akutní krizi 
Chelčického 39 
130 00 Praha 3 
tel.: 222 586 768 
Nonstop telefonická Linka důvěry: 222 580 697 
e-mail: riaps@mcssp.cz 
http://mcssp.cz/RIAPS.htm 
 
Centrum krizové intervence 
Psychologická a psychiatrická pomoc v akutní krizi 
Ústavní 91/92 
181 02 Praha 8 
tel.: 284 016 666 
fax: 284 016 595 
e-mail: cki@plbohnice.cz 
http://www.plbohnice.cz 
 
Česká katolická charita – projekt Magdala 
Londýnská 44 
120 00 Praha 2 
tel.: 224 246 519 
fax: 222 522 352 
 
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
Poradna pro ženy a dívky v nouzi EVA 
Pomoc ženám v životní krizi, obětem domácího násilí 
Kanovnická 16 
370 01 České Budějovice 
tel.: 386 353 120 
fax: 386 360 284 
e-mail: eva@charitacb.cz 
http://www.charitacb.cz 
 
 
HRADEC KRÁLOVÉ 
 
ADRA – Pyramida pomoci a rozvoje 
Poradna pro oběti násilí a trestných činů 
Třída E. Beneše 575 
500 12 Hradec Králové 
tel.: 495 262 214 
e-mail: pyramidahk@adra.cz, adra@adra.cz 
http://www.adra.cz 
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Poradna pro lidi v tísni 
Velké náměstí 34 
500 03 Hradec Králové 
tel./fax: 495 516 098 
e-mail: och@hk.caritas.cz 
http://www.ortex.cz/charita/poradna.htm 
 
 
PARDUBICE 
 
Bílý kruh bezpečí 
Pomoc obětem všech trestných činů 
Pospíšilovo nám. 1693 
530 03 Pardubice 3 
tel: 466 265 264 
e-mail: : bkb.pardubice@bkb.cz, bkb@volny.cz, dona@donalinka.cz 
http://www.bkb.cz 
 
 
PLZEŇ 
 
Bílý kruh bezpečí 
Pomoc obětem všech trestných činů 
Americká ul. 42  
301 35 Plzeň 
tel: 377 637 695 
e-mail: : bkbPlzen@bkb.cz, bkb@volny.cz, dona@donalinka.cz 
http://www.bkb.cz 
 
 
TRUTNOV 
 
Most k životu 
Šikmá 300 
541 03 Trutnov 
tel./fax: 499 841 998 
e-mail: most.k.zivotu@volny.cz 
http://www.mostkzivotu.cz 
 
 
NYMBURK 
 
Občanská poradna 
Palackého 449 
288 02 Nymburk 
tel.: 325 511 148 
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz 
http://www.obcanskeporadny.cz 
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BRNO 
 
Poradna pro ženy v tísni - program Ligy lidských práv 
Bratislavská 215/31 
Brno 
tel.: 545 245 996 
SOS linka: 737 834 345  
e-mail: zenavtisni@llp.cz  
http://www.llp.cz/zenavtisni/index.html 
 
Ženy bez násilí 
Kontaktní osoby: Markéta Huňková a Andrea Rezková 
e-mail: zbn02@hotmail.com 
 
Magdalenium 
Pomoc ženám v životní krizi, obětem domácího násilí 
Adresa utajená 
P.O.B. 113 
657 13 Brno 
tel.: 545 212 150 
e-mail: magdalenium@volny.cz 
http://www.magdalenium.cz 
 
Bílý kruh bezpečí 
Pomoc obětem všech trestných činů 
Slovinská 41 
612 00 Brno 
tel./fax: 541 218 122 
e-mail: : bkb.brno@bkb.cz, bkb@volny.cz, dona@donalinka.cz 
http://www.bkb.cz 
 
 
OLOMOUC 
 
Bílý kruh bezpečí 
Pomoc obětem všech trestných činů 
Kateřinská 8 
772 00 Olomouc 
tel.: 585 423 857, 732 700 533 
e-mail: : bkb-ol@bkb.cz, bkb@volny.cz, dona@donalinka.cz 
http://www.bkb.cz 
OSTRAVA 
 
DONA Centrum 
Pomoc obětem všech trestných činů 
Poradna pro oběti domácího násilí 
Ul. 28. října 124 
702 00 Ostrava 
tel./fax: 597 489 207 
e-mail: donacentrum@quick.cz, bkb@volny.cz, dona@donalinka.cz 
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http://www.bkb.cz 
 
 
SLEZSKÁ DIAKONIE 
Poradny ELPIS – pomoc obětem násilí, týrání a zneužívání 
 
ELPIS Karviná 
Fryštátská 168 
733 01 Karviná – Fryštát 
tel.: 596 323 032 
fax: 596 323 031 
e-mail: elpis.ka@slezskadiakonie.cz 
http://www.slezskadiakonie.cz/elpis_k.html 
 
ELPIS Ostrava 
28. října 86 
702 00 Ostrava 
tel.: 596 615 935 
e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz 
http://www.slezskadiakonie.cz 
 
ELPIS Havířov 
Opletalova 4/607 
736 01 Havířov – Šunbark 
tel./fax: 596 812 764 
e-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz 
http://www.slezskadiakonie.cz/elpis_h.html 
 
ELPIS Třinec 
Hraniční 280 
739 61 Třinec – Kanada 
tel.: 558 320 300 
e-mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz 
http://www.slezskadiakonie.cz 
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