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1. Úvod 
 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila problematiku násilí na ženách, protože 

se jedná o otázky, kterými se je potřeba zabývat i v 21. století. Ženy jsou ještě pořád 

oběťmi různých druhů násilí.  

 

 Předně se jedná o násilí na ženách v ozbrojených konfliktech. Na sexuální násilí 

páchané na nich za války bylo zprvu nahlíženo jako na přirozenou součást konfliktu. 

Pachatelé se podle Ženevských úmluv nedopustily vážného porušení jejich obsahu. Až 

vznik mezinárodních válečných tribunálů pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu a jejich 

rozhodovací činnost začaly tento nepříznivý trend měnit. O významný pokrok v této 

oblasti se zasloužil také Mezinárodní trestní soud. 

 

Další kapitola se týká obchodování se ženami. Situaci nejen na tomto úseku se 

státy snaží zlepšit přijímáním mezinárodních úmluv ale i propracovanější vnitrostátní 

legislativou. 

 

S násilím jako formou diskriminace se ženy setkávají u domácího násilí, které má 

různé formy. I tento druh násilí byl zpočátku bagatelizován. Postoje jednotlivých států 

ale i veřejnosti se však mění, velký podíl na tom mají nevládní organizace zabývající se 

danou problematikou. 

 

V roce 1999 byl den 25. listopad prohlášen Valným shromážděním OSN za 

Mezinárodní den proti násilí na ženách. Každoročně se konají různé akce proti násilí na 

ženách, které probíhají právě od 25. 11. až do 10.12 – Dne lidských práv. 
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2. Kategorizace násilí páchaného na ženách 
 

Problematika násilí páchaného na ženách je i dnes velice aktuální. Násilí úzce 

souvisí s diskriminací žen a tolerováním tohoto jevu společností. 

Násilí na ženách můžeme rozdělit podle charakteru do tří hlavních skupin: 

 

1.  Násilí páchané na ženách v ozbrojených konfliktech, kde se objevují normy 

mezinárodního humanitárního práva, z nichž nejvýznamnější roli hrají Ženevské 

úmluvy a protokoly k nim a také činnost mezinárodních válečních tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii, Rwandu a Mezinárodní trestní soud. 

 

2. Problematika mezinárodního trestního práva se zabývá obchodováním se 

ženami. Tyto jsou přepravovány do jiných zemí, často proti své vůli v důsledku 

nepříznivých ekonomických podmínek v zemi odkud pocházejí.  

 

 3. Poslední kategorie se zabývá mezinárodněprávní ochranou lidských práv 

žen, sem spadá domácí násilí páchané v rámci rodiny, prostřednictvím příbuzných nebo 

partnerů oběti. Tomuto do značné míry nahrává nízké společenské odsouzení pachatelů. 

Z hlediska charakteru je možno tuto kapitolu rozdělit na násilí sexuální, psychologické, 

ekonomické a duchovní. 

 

Následující kapitoly se podrobně zabývají všemi druhy násilí páchaného na 

ženách. 
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3. Mezinárodní humanitární právo 
 

 „Mezinárodním humanitárním právem se rozumí soubor norem mezinárodního 

práva veřejného, které upravují vedení ozbrojených konfliktů s cílem zmírnit utrpění a 

omezit materiální škody či jiné negativní dopady, které tyto konflikty způsobují.“1 

Mezinárodní humanitární právo je aplikováno v ozbrojených konfliktech, nemusí 

se ale nutně jednat jen o konflikty mezi jednotlivými státy, může jít také o vnitrostátní 

ozbrojené konflikty mezi vládou a ozbrojenou skupinou, nebo jenom mezi ozbrojenými 

skupinami. Na tyto konflikty se vztahují mezinárodní smlouvy, které zabezpečují 

specifickou ochranu vzhledem ke konkrétním okolnostem ozbrojeného konfliktu. 

Smlouvy mezinárodního humanitárního práva ochraňují vojáky před jistými způsoby a 

metodami vedení války, ale jsou také určeny pro ochranu civilistů. 

V podmínkách ozbrojeného konfliktu má sexuální násilí na ženách následující 

formy: znásilnění, nucené těhotenství, sexuální otroctví, nucenou sterilizaci a mrzačení 

genitálií. Za jistých podmínek může být cílené a masové znásilňování žen součástí 

genocidní strategie, pohlaví se v těchto případech prolíná s etnicitou žen, náboženstvím, 

sociálním statusem, politickým přesvědčením. Je proto relevantní považovat násilí na 

ženách za ozbrojeného konfliktu za nedovolený prostředek vedení boje, který spadá do 

kategorie válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. 

„Sexuální násilí a zejména znásilňování žen bylo vždy též součástí bojové 

taktiky. Za první světové války bylo znásilňování žen praktikováno německou armádou 

s cílem pěstovat v jejich příslušnících pocit nadřazenosti. Rozsah masového 

znásilňování a zotročování, kterého se na ženách v podrobených územích dopouštěli za 

druhé světové války japonští vojáci, se teprve v současnosti stává mezinárodně 

diskutovaným tématem. Znásilňování žen na dobytých i osvobozených územích 

příslušníky sovětských ozbrojených sil bylo chápáno jejich velením jako bonus pro 

vítěze. S tím, že ani změny, k nimž došlo s rozpadem Sovětského svazu, nevyvolaly 

potřebu se této otázky dotknout. Velice zranitelnými oběťmi sexuálního násilí byly 

vždy prostitutky, jejichž přítomnost a služby poskytované vojákům měly zvyšovat 

                                                 
1 Fuchs, J.:Mezinárodní humanitární právo, Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací 
a služeb, Praha 2007, str.9 
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jejich bojovou morálku. Přitom zdaleka ne všechny ženy mohly uplatnit volbu a 

mnohdy šlo o nucenou prostituci.“2 

Klíčovými mezinárodními úmluvami v oblasti humanitárního práva jsou Haagské 

úmluvy, které kodifikují pravidla vedení bojových operací a Ženevské úmluvy o 

ochraně obětí ozbrojených útoků z roku 1949 a dodatkové protokoly k nim z roku 1977.  

Dnes jsou smluvními stranami těchto úmluv a protokolů k nim téměř všechny státy. 

Ženevské úmluvy ani Dodatkový protokol I. však neřadí sexuální násilí do 

kategorie „grave breaches“, tedy vážných porušení Ženevských úmluv, a proto nepatří 

mezi zločiny, které jsou státy povinny stíhat nebo vydávat k postihu. 

První tři Ženevské úmluvy se právy žen zabývají jen marginálně. Tyto úmluvy 

nezakazují ani znásilnění. Až čtvrtá Ženevská úmluva ve svém čl. 27 stanoví, že „ženy 

mají být zvláště chráněny proti útokům na jejich čest, může se jednat o znásilnění, 

nucenou prostituci nebo jiné nemravné jednání“.3  

Spojení mezi sexuálním násilím a ctí ženy je vyjádřeno i v prvním protokolu 

k úmluvám roku 1977. V něm je v článku 75 výslovně zakázána „urážka osobní 

důstojnosti, především ponižující a urážející zacházení, nucená prostituce a jakákoli 

forma nemravného jednání“.4 Článek 76 uvádí, že „na ženy bude brán zvláštní ohled a 

budou chráněny především před znásilněním, nucenou prostitucí a jakýmikoli jinými 

formami nemravného jednání“.5  

Druhý protokol k úmluvám opět jen deklaruje, že jsou zakázány „urážky osobní 

důstojnosti, především ponižující a urážející zacházení, znásilnění, nucená prostituce a 

jakákoli forma nemravného jednání“, a to ve svém 4.článku. 6  

Podobnou formulaci obsahuje i třetí článek, který se vyskytuje ve všech třech 

Ženevských úmluvách. Tento se vztahuje na jiné než mezinárodní konflikty. Zakazuje 

„v každé době a na každém místě útoky proti osobní důstojnosti, zejména ponižující 

a pokořující zacházení“. Tato ochrana se týká osob, které se přímo neúčastní 

nepřátelství.7 

                                                 
2 Hýbnerová, S.: „Sexuální násilí na ženách v mezinárodním humanitárním právu a přínos ICTY a ICTR“ 
in: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo- Sborník 
mezinárodní konference, UK, PF, 2008, str. 279 
3 Geneva Convention (IV) relating to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949, 
U.N.T.S. 287 
4 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts, June 8 1977, 1125 U.N.T.S. 3 
5 Ibid. 
6 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts, June 8, 1977 U.N.T.S. 609 
7 Článek 3 u vech čtyř Ženevskch umluv z r.1949 
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Z uvedeného je patrné, že všechny Ženevské úmluvy jakož i protokoly k nim 

hledí na znásilnění jako na porušení ženské cti a důstojnosti. Tato zastaralá formulace 

v žádném případě nereflektuje skutečné nebezpečí, které ženám hrozí a které spočívá 

hlavně v porušení fyzické i duševní integrity ženy. Násilí způsobené ženám bylo 

zlehčováno a tyto zločiny nedostatečně trestně stíhané a potrestané. 

Po druhé světové válce jsou vytvořeny Norimberský a Tokijský tribunál, avšak 

ani jeden do svých statutů nezačlenil sexuální násilí, i když znásilnění bylo zjevně 

válečným zločinem. U Norimberského tribunálu nebyl souzen ani jeden případ 

sexuálního násilí, před Tokijským tribunálem se jednalo i o obvinění z páchání 

znásilnění, avšak toto bylo jenom vedlejším aspektem obžaloby a oběti nebyly 

povolány k výslechu.8 

3.1 ICTY a ICTR 
 

Velkou roli v této oblasti sehráli až Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou 

Jugoslávii (ICTY) a Mezinárodní váleční tribunál pro Rwandu (ICTR).  

V roce 1993 Rada bezpečnosti na základě zjištění Komise expertů, že 

v Jugoslávii docházelo k masovému a systematickému znásilňování žen, rozhodla o 

zřízení ad hoc mezinárodního válečného tribunálu. Jeho úkolem bylo stíhat „osoby 

odpovědné za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná na území 

bývalé Jugoslávie od roku 1991“.9ICTY může podle svého statutu stíhat sexuální násilí 

jako zločin proti lidskosti, jestliže byl tento spáchán během ozbrojeného konfliktu, a to 

mezinárodního nebo vnitrostátního.10 

V roce 1994 byl zřízen Mezinárodní váleční tribunál pro Rwandu, aby stíhal 

osoby  odpovědné za genocidu a další závažná porušení mezinárodního humanitárního 

práva spáchaných na území Rwandy a rwandskými občany odpovědnými za genocidu a 

další porušení spáchána na území sousedních států mezi 1.1.1994 a 31.12.1994.11 

                                                 
8 Hýbnerová, S.: „Sexuální násilí na ženách v mezinárodním humanitárním právu a přínos ICTY a ICTR“ 
in: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo- Sborník 
mezinárodní konference, UK, PF, 2008, str. 281-282 
9 United Nations Security Council Resolution 827 on Establishing an International Tribunal for the 
Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the Former Yugoslavia, S.C. res. 827, 48 U.N. SCOR at _, U.N. Doc. 
S/RES/827 (1992) 
10 Statut ICTY, U.N.Doc.S/25704 (3 May 1993) 
11 United Nations Security Council Resolution 955 Establishing the International Tribunal for 
Rwanda(with Annexed Statute), S.C. res. 955, 49 U.N. SCOR at _, U.N. Doc. S/RES/955 (1994) 
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Článek 4 statutu ICTR opírá jurisdikci tribunálu ve věcech sexuálního násilí o 

společný článek 3 Ženevských úmluv a o Dodatkový protokol (II). ICTR má tedy 

pravomoc „stíhat osoby, které spáchaly nebo nařídili spáchat jejich závažné porušení, 

které zahrnuje ale není omezeno na útoky proti osobní důstojnosti, nelidské a ponižující 

zacházení, znásilnění, nucenou prostituci a jiné formy nemravného zacházení“.12 V této 

formulaci badat pomalý pokrok humanitárního práva, výklad jde nad rámec daných 

ustanovení Ženevských úmluv a II. Dodatkového protokolu, ale ještě pořád je zřejmá 

spojitost násilí na ženách s jejich ctí. 

3.1.1. Case-law 
 

Vzhledem k trestání sexuálního násilí na ženách z pohledu humanitárního práva 

jsou přínosné samotné rozsudky obou tribunálů, které poskytují značně širokou 

interpretaci zločinů násilí na ženách. Tyto zločiny nejsou trestány jenom na základě 

humanitárního práva, ale i mezinárodního trestního práva a i z hlediska 

mezinárodněprávní ochrany lidských práv. Sexuální násilí je tribunály kvalifikováno 

jako porušení zákonů a obyčejů války, genocida, zločiny proti lidskosti, vážné porušení 

Ženevských úmluv z roku 1949 a porušení článku 3, který je společný všem třem 

úmluvám a na závěr jako porušení Dodatkových protokolů z roku 1977. 

V případě Tadič13(1996) byl pachatel odsouzen pro „nehumánní činy“, které 

zahrnovaly sexuální mrzačení a byly kvalifikovány jako válečné zločiny a zločiny proti 

lidskosti. Nepodařilo se však prokázat, že se Tadič osobně znásilňování dopouštěl, 

jelikož svědkyně měly strach předstoupil před soud. Tribunál ICTY prohlásil 

„znásilňování a další sexuální násilí za zvrácené činy mající pro oběť i celou 

pospolitost zdrcující následky, a proto i nestátní aktér, nebo osoba v postavení nižšího 

orgánu mohou být souzeny  a odsouzeny jako spolupachatelé, nebo vědomí účastníci a 

povzbuzovatelé sexuálního násilí.“ 

Dalším z případů, kde bylo znásilnění uznáno za válečný zločin je případ 

Furundzija z roku 1998. Tribunál ICTY tady vytvořil definici znásilnění, navádění a 

nápomoci ke znásilnění. Tribunál potvrdil, že zákaz mučení má povahu ius cogens a že 

znásilnění i jiné vážné formy sexuálního násilí za ozbrojeného konfliktu vyvolávají 

                                                 
12 Statut ICTY čl. 4 
13 Prosecutor v. Tadič 2nd Amended Indictment IT-94-1-T, 18 Dec.1995 
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individuální odpovědnost pachatelů. Tribunál dále uvedl, že znásilnění může odpovídat 

mučení ve smyslu mezinárodního práva.14 

V případě Delalič z roku 1998 uznal Tribunál ICTY znásilnění za mučení, i když 

k němu došlo mimo okolnosti, které jsou předmětem vyšetřování.15 Uvedl dále, že 

znásilnění, které se událo během ozbrojeného konfliktu, sleduje téměř automaticky cíle 

typické pro mučení. Může se jednat o trestání, násilí, zastrašování a diskriminaci. Soud 

také přijal rozšiřující definici znásilnění a charakterizoval jej jako fyzický útok sexuální 

povahy, spáchaný na osobě za okolností, které jsou vynucené.16 

Zajímavý je případ Kunarac, Kovač, Vukovič, kterým se ICTY zabýval v roce 

200117. Jedná se spojení sexuálního násilí se zotročováním a zločinem proti lidskosti. 

Zřízení a provozování koncentračního tábora určenému ke znásilňování žen bylo 

kvalifikováno tribunálem jako útok proti civilnímu obyvatelstvu. Tribunál tady 

prohlásil, že znásilnění nemůže být za žádných okolností akceptováno jako součást 

války a obviněné odsoudil jenom za akty sexuálního násilí bez spojitosti s jinými 

válečnými zločiny. Pachatelé byli odsouzeni za zločin zotročování, kterého se dopustili 

vězněním, zadržováním a znásilňováním žen v koncentračních táborech. Zotročování 

soud prohlásil za zločin proti lidskosti a znásilnění za válečnou zbraň. Výrok tribunálu 

tedy konečně překonal zpátečnické spojení násilí na ženách s útokem na jejich čest a 

důstojnost. 

Sexuální násilí může být souzeno jako zločin genocidy, jak potvrdil ICTR 

v případě Akayesu18v roce 1998. Tribunál prohlásil, že „znásilnění a sexuální násilí 

naplňují skutkovou podstatu genocidy stejným způsobem jako jiné akty, pokud byly 

spáchány se zvláštním úmyslem zničit celou, nebo část určité skupiny“. Tribunál dále 

samostatně kvalifikoval znásilnění a další formy sexuálního násilí jako zločiny proti 

lidskosti, přičemž znásilnění označil za útok sexuální povahy páchaný na dané osobě za 

okolností, které jsou násilné. Nucená nahota je tady vyjádřena jako forma nehumánního 

zacházení znásilnění jako forma mučení. 

                                                 
14 Prosecutor v. Furundzija IT-95-17/1-PT, 2 June 1998 
15 Prosecutor v. Delalič at.al. Judgement I-96-21-T, 16 Nov.1998 
16 Hýbnerová, S.: „Sexuální násilí na ženách v mezinárodním humanitárním právu a přínos ICTY 
a ICTR“ in: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo- Sborník 
mezinárodní konference, UK, PF, 2008, str. 289 
17 Procesutor v. Kunarac, Amended Indictment ( T-96-23, 1 Aug. 1998) 
18 Prosecutor v. Akayesu, Judgement (I-4-T, 2 Sep. 1998) 
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 Důležité a pokrokové rozsudky tribunálů ICTY a ICTR se staly předlohou pro 

pravidla Mezinárodního trestního soudu (ICC), která upravují pomoc obětem 

sexuálního násilí a mnohé sexuální zločiny tyto rozsudky pomohly definovat. 

3.2 Mezinárodní trestní soud 
 

Mezinárodní trestní soud (ICC) byl ustanoven na základě Římského statutu,19 

svoji činnost zahájil 11.3.2003. Jeho funkce je významná z hlediska pokračování cesty 

směřující k odstranění nerovnováhy v nazírání na zločiny sexuálního násilí na ženách a 

ostatními vážnými porušeními norem humanitárního práva. V předcházejících 

rozsudcích ICRT a ICTY je vyjádřen názor, že pro posouzení sexuálního násilí není 

podstatné, zda bylo spácháno v kontextu, který je zakázaný, protože přijatelný kontext 

pro páchání těchto zločinů neexistuje. Statut ICC vychází z reality sexuálního násilí 

páchaného za války, kdy není použití donucení nezbytné ke spáchání znásilnění, 

vzhledem k situaci, která se je sama o sobě zastrašující a má donucovací charakter. 

Z hlediska generové problematiky jsou nejdůležitější ustanovení Římského 

statutu následovní: 

• čl. 54 (1) (b), kde je stanovena povinnost žalobce vyšetřovat zločiny 

sexuálního a generového násilí, 

• čl. 7, který obsahuje definici zločinů proti lidskosti: „jakýkoliv 

z následujících aktů, pokud je spáchaný jako součást rozsáhlého a 

systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu 

s vědomím takového útoku“, k nimž explicitně řadí „znásilnění, sexuální 

otroctví, nucenou prostituci, nucené těhotenství, nucenou sterilizaci nebo 

jinou podobně závažnou formu sexuálního násilí.“ (1) (g), 

• čl. 8 definuje „válečný zločin“ jako vážná porušení Ženevských úmluv a 

vážná porušení zákonů a obyčejů aplikovatelných v mezinárodním 

ozbrojeném konfliktu, k nimž je výslovně řazeno znásilnění, sexuální 

otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, nucená sterilizace, nebo 

každá jiná forma sexuálního násilí (2) (b).20 

                                                 
19 Římský statut Mezinárodního trestního soudu (International Criminal Court), přijatý na diplomatické 
konferenci 17.7.1998, v platnost vstoupil 1.7.2002 
20 Hýbnerová, S.: „Sexuální násilí na ženách v mezinárodním humanitárním právu a přínos ICTY 
a ICTR“ in: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo- Sborník 
mezinárodní konference, UK, PF, 2008, str. 290 
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Článek 7 stanoví, že zločiny proti lidskosti jsou v jurisdikci soudu bez ohledu na 

to, zda jsou spáchány v době války nebo míru, státním orgánem nebo jiným 

pachatelem. Tento výklad je širší než je tomu u obyčejového práva. Nevýhodou ale je, 

že u všech zločinů je požadován úmysl spojený s politikou státu nebo organizovanou 

politikou, což je u sexuálních zločinů obtížné prokázat. Dále je zde uvedeno, že zločiny 

proti lidskosti musí být součástí systematického a rozsáhlého útoku. 

Pojem Sexuálního násilí uveden v článku 8 je konečně zcela nezávislý na spojení 

s ženskou ctí nebo důstojností. 

 

3.3 Ženy jako oběti války 
 

Jak už jsem uvedla výše, násilí na ženách nepáchají jenom civilisti, ve vojenských 

konfliktech se ho dopouštějí i příslušníci ozbrojených sil. Ženy jsou tedy ve válkách 

zvlášť ohroženou skupinou. Často se v těchto případech setkáváme s názorem, že se 

jedná o běžný doprovodný znak války. Příslušníci ozbrojených sil využívají své 

postavení v občanských konfliktech a nepokojích, násilí, které páchají na ženách bývá 

součástí jejich bojové strategie. Na Solomonských ostrovech během pětiletého 

ozbrojeného konfliktu (1998–2003) příslušníci domobrany a policie znásilňovali a 

mučili stovky žen. V roce 2003 tady Australsko-tichomořské policejní složky za 

pomoci vojáků začali vykonávat operaci zaměřenou na nastolení řádu a práva. Bylo tak 

zatčeno 3500 lidí, kteří se dopustili násilností na ženách. Toto číslo ale zdaleka 

neodpovídalo počtu spáchaných trestných činů. Hodně žen, které byly oběťmi 

sexuálního násilí, odmítlo nahlásit tyto trestné činy, protože se obávalo msty pachatelů. 

Právě nízké společenské odsouzení pachatelů sexuálně motivovaných trestných činu má 

za následek obavy žen z jejich zveřejnění.  

 Dalším státem, kde je na ženách pácháno násilí z pohledu humanitárního práva je 

území Sierra Leony. V době od března 1999 do února 2000 tady bylo znásilněno v 

ozbrojeném konfliktu více než 1900 žen. Většina z nich byla také nakažena sexuálně 

přenosnými chorobami, mnoho z nich otěhotnělo.21  

 V demokratické republice Kongo byly systematicky sexuálně zneužívány ženy a 

dívky i ze strany humanitárních pracovníků a vojáků. Sexuální násilí je v Kongu 

                                                 
21 Amnesty International, the International Action network on Small Arms, Oxfam International:The 
impact of guns on women’s lives, United Kingdom 2005, str. 36 
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používáno po mnoho let jako zbraň. Od začátku konfliktu v roce 1998 byly 

systematicky znásilněny a mučeny minimálně desítky tisíc žen. 22 

První rezolucí Rady bezpečnosti zabývající se dopadem války na ženy je 

rezoluce 132523 - O ženách, míru a bezpečnosti z roku 2000. Jedná se o zásadní krok, 

kterým se uznává významná role žen v mírotvorném procesu. Zabývá se jednotlivými 

potřebami žen a dívek, které mají být brány do úvahy při budování utečeneckých 

táboru, repatriaci a znovuosídlování, při odstraňování min a reintegračních programech. 

Taktéž je v rezoluci uložena povinnost států ukončit praxi nepostižitelnosti zločinů 

proti lidskosti a válečních zločinů, včetně sexuálního a jiného násilí páchaném na 

ženách. 

 I přesto se ale mnoho principů zakotvených v rezoluci ještě nestalo realitou. Je 

potřeba, aby státy spolu více spolupracovaly, hlavně co se týče prevence sexuálního 

násilí na ženách. Dále je potěba, aby Rada bezpečnosti připomenula válčícím státům, že 

mají povinnost chránit ženy a vyvinout úsilí k zabránění páchání sexuálního násilí na 

jejich území.24  

Další rezoluce Rady bezpečnosti byla přijata v roce 2005, jedná se o rezoluci 

1612- děti a ozbrojený konflikt.25  Rada vyzývá státy, aby nevyužívaly děti jako 

vojáky v ozbrojených konfliktech a potvrzuje jejich primární roli v zajištění bezpečí pro 

děti. Dále apeluje na státy, aby potrestaly viníky válečních zločinů, zločinů proti 

lidskosti, genocidy a jiných zločinů, kterých oběťmi jsou děti. 

V roce 2006 Rada bezpečnosti přijímá rezoluci 167426-ochrana civilistů 

v ozbrojeném konfliktu. Tato rezoluce, kromě jiného, vyzývá státy, aby ukončiliy 

praktiky sexuálního násilí na ženách, potrestaly násilí páchané na civilistech. Dále žádá 

státy, aby dodržovaly své mezinárodní závazky- Haagské úmluvy, Ženevské úmluvy a 

jejich dodatkové protokoly.  

                                                 
22 Amnesty International, the International Action network on Small Arms, Oxfam International:The 
impact of guns on women’s lives, United Kingdom 2005, str.38 
23 United Nation Security Council Resolution 1325 on women, peace and security ( S/Res/1325), 31 
Oct.2000 
24 2008-2009 UN System-wide Action Plan on Security Council Resolution 1325 (2000) On Women, 
peace  and security 
25 United Nation Security Councl Resolution 1612- Children and armed conflict (S(Res/1612/2005), 26 
July 2005 
26 United Nation Security Council Resolution 1674- Protection of civilians in armed conflict 
(S/Res/1674/2006), 28 Apr. 2006 
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Poslední z přijatých rezolucí týkajících se daného tématu je rezoluce RB 1820 

z roku 2008- ženy a mír a bezpečnost.27Rada bezpečnosti žádá státy k potrestání 

pachatelů sexuálního násilí na ženách a dětech, tento požadavek už vyjádřila 

v předchozích rezolucích. Ještě pořád je totiž realitou, že mnoho pachatelů sexuálního 

násilí zůstává nepotrestaných. Státy také mají učinit preventivní opatření na ochranu 

žen v ozbrojených konfliktech. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                 
27 United Nation Security Council Resolution 1820- Women and peace and security (S/Res/1820/2008), 
19 June 2008 
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4. Obchodování se ženami 
 

Obchod se ženami je jedním z nejvíce rozšířených druhů mezinárodně 

organizovaného zločinu. 

Důvodem pro existenci tohoto jevu je nestálost mezinárodních ekonomických 

vztahů, politická nestabilita v zemích původu, nedodržování lidských práv, 

nerovnoprávnost pohlaví, ohromná poptávka po prodejném sexu a restriktivní migrační 

politika. Mnohé ženy jsou už předem smířeny s tím, že podstupují jisté riziko, kvůli 

zlepšení svých životních podmínek. Toto riziko spočívá v nástrahách, které jim hrozí 

v souvislosti s migrací. Mohou se stát oběťmi obchodníků s lidmi. 

 „Organizovaný zločin zaměřený na obchod s lidmi tvoří ve většině případů 

skupiny volně spojených jednotlivců vedených autoritativními osobnostmi. Uplatňují se 

i hierarchicky uspořádané zločinné struktury „mafie“, anebo je obchod s lidmi 

organizován a prováděn etnicky homogenními skupinami. Nejaktivnější zločinecké 

skupiny mají vždy velmi dobré spojení se zeměmi původu obětí. A to proto, že jsou 

buď místní, nebo mají historické či kulturní vazby se zemí, odkud oběti pocházejí. 

Z evropských postkomunistických zemí je to zejména Ruská federace, Ukrajina, 

Bulharsko, Rumunsko, Litva a Moldávie, odkud pochází nejvíce obchodovaných žen a 

dívek.“28 

 Způsoby najímání žen jsou často neformální. Jedná se o zprostředkování 

kontaktů osobami z rodiny, přátel oběti. Ženy jsou lákány do zahraničí pod záminkou 

dobrého výdělku v barech, restauracích, hotelech. Jejich zaměstnavatelé ale často už 

předem počítají s tím, že tyto ženy budou příležitostně nebo pravidelně provozovat 

prostituci. Pašeráci jsou velice nápadití a schopni rychle rozhodnout o změně cílové 

země „zboží“. 

„Diferenciace obětí obchodování podle způsobu najímání - stupeň viktimizace: 

• Ženy, které odešly do zahraničí s vědomím, že zde budou vykonávat prostituci, 

ale netušily, za jakých podmínek budou tuto práci vykonávat 

• ženy, které přijaly práci velice úzce související s prostitucí (striptýzové 

tanečnice, masérky v erotických klubech) a mohly předpokládat, že se dostanou do 

situace, kdy budou muset prostituci provozovat 

                                                 
28 Hýbnerová, S.: „ Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování“ in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování, UK, PF, Praha 2007, str.215-216 
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• ženy, které byly podvedeny a vůbec netušily, že budou muset prostituovat, 

neboť jim byla slíbena práce servírky, společnice, „baby-sitter“ apod. 

• ženy, které byly do zahraničí dopraveny násilím a donuceny vykonávat zde 

prostituci“29. 

 Ženám, které jsou oběťmi obchodování s lidmi hrozí mnohá rizika, mohou být 

nakaženy nemocemi, např. HIV, jsou vystaveny násilí jak fyzickému tak i 

psychickému. Nezřídka dochází k izolaci a hrozbám spojeným s opuštěním práce. 

„Mezi faktory napomáhající obchodu se ženami v ČR patří: 

• přílišná orientace na principy tržního chování, 

• neschopnost seberealizace u mladých žen a dívek, 

• sociální nejistota a vysoká nezaměstnanost v některých regionech, 

• obecná tendence k nižšímu finančnímu ohodnocení žen v pracovním procesu, 

• stálá poptávka po „prodejném sexu“, 

• podcenění zdravotního rizika spojeného s prostitucí, 

• posunutý systém hodnot a morální nedocenění vlastí osoby (snadný, rychlý a 

„bezpracný“ zisk s tím, že nechybí ani „provozní kapitál“).“30 

Obchod se ženami ovšem nezahrnuje jenom nucenou prostituci. Může se jednat i o 

nucené služby, praktiky podobné otroctví, obchod se ženami za účelem odebrání orgánů nebo 

tkání a taktéž nucení k páchání drobné trestní činnosti. 

Z hlediska problematiky obchodu se ženami je zajímavé, jak pachatelé přistupují 

ke svým obětem. Na tyto oběti je nahlíženo stereotypně, ženy jsou v mnoha případech 

pouze sexuálními objekty nadřazeného mužského rodu. Pašeráci své oběti považují za 

zboží, za pravidelný zdroj příjmu. Ženská důstojnost je v těchto případech značně 

v pozadí. Obchod se ženami nevyplývá negativně jenom na oběti samotné, ale i na 

jejich rodiny.  

V posledních letech se mění trasy obchodování se ženami. Krajiny střední a 

východní Evropy tradičně bývaly považovány za země zdrojové, odkud jsou ženy 

dodávány do krajin západní Evropy. Nyní je ale možné vysledovat, že oběti často 

směřují do cílové země, která se rovněž nachází ve východní nebo střední Evropě. 

                                                 
29 Trávníčková, I.:Obchodování se ženami z pohledu České republiky, Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, Praha 2004, str. 8-9 
 
30 Ibid., str. 13 
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Příkladem může být Česká republika, kam každoročně míří množství žen z krajin 

bývalé SSSR. 

V současné době byl zaznamenán nový trend obchodování se ženami. Čím dále 

tím méně se užívá nátlaku fyzického, převládá psychologický nátlak. 

„Tento posun k méně násilným metodám donucení je zaznamenáván po celé 

Evropě a vyvolává řadu sporných a právně složitých otázek. Zároveň ale odůvodňuje 

potřebu vysoce specializovaných metod zajišťování důkazů i nutnost odklonu od 

spoléhání se na svědectví oběti jako na jediný důkaz proti pachateli. Jestliže je totiž 

oběť spokojena např. s podílem od 25% do 40% ze zisku, nemusí se cítit, ač zneužívána 

a podvedena, jako oběť a neobrátí se na policii se žádostí o pomoc. Pro kontrolní 

orgány a orgány činné v trestním řízení je v této situaci velice obtížné rozlišovat mezi 

dobrovolnou a nedobrovolnou prostitucí. Ještě složitější jsou případy v oblasti nucené 

práce a dalších formách vykořisťování.“31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/files/strategie_08-114072.pdf, 8.10.2008 
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4.1 Mezinárodní úmluvy proti obchodování se ženami 
 

4.1.1. Geneze 
 

Obchodování s lidmi má dlouhou tradici, je spojeno s porušováním lidských práv. 

Nezahrnuje jenom sexuální vykořisťování, ale také kořistění z práce jiné osoby. 

 Mezinárodní úmluvy, které reagují na tuto problematiku vznikají počátkem 

dvacátého století. Jejich vznik úzce souvisí s rozšířením obchodu s lidmi na území 

mnoha států. Státy si tedy na počátku dvacátého století záhy uvědomují, že jestli chtějí 

čelit této problematice, je nutná jejich spolupráce. 

 

 V roce 1904 proto přijímají První Pařížskou úmluvu o zákazu obchodu 

s bílými otroky. Tato úmluva je první svého druhu, která se pokouší o potlačení 

obchodu se ženami a dívkami. Týká se ale jenom policejních zabezpečovacích opatření.  

 

Druhá Pařížská úmluva byla přijata v roce 1910. Úmluva usiluje o co 

nejúčinnější potlačení „obchodu s děvčaty“. Rozlišuje mezi zletilými a nezletilými 

osobami. Trestné je zlákat k prostituci nezletilou dívku, nezávisle na jejím souhlase. 

Kdo zlákal k prostituci plnoletou ženu a ta s tím souhlasila, nedopustil se trestného 

činu.  

Po první světové válce se v roce 1921 schází společenství 34 států v Ženevě a 

přijímá Mezinárodní úmluvu o potírání obchodu se ženami a dětmi. Tato úmluva už 

rozlišuje pokus a přípravu trestného činu a pokládá je za trestní i když nedošlo 

k dokonání trestného činu. 

 

Mezinárodní úmluva o potírání obchodu se zletilými ženami byla přijata 

v roku 1933. Úmluva reaguje na prodej plnoletých žen, a to jen za podmínky, že prodej 

překročil hranice jednoho státu. Podle článku 1:„Kdo, aby ukojil chlípnost druhého, 

najme, zavleče nebo dodá zletilou ženu anebo dívku, třeba s jejím souhlasem, za 

nemravným účelem v jiném státě, bude trestán i tehdy, byly-li jednotlivé činnosti, které 

tvoří skutkovou podstatu trestného činu, spáchány v různých státech.“32 Z toho vyplývá 

trestní povaha obchodu se ženami, i když tyto s tím souhlasily. V článku 2 je uvedeno: 

                                                 
32 zákon 32/1936 Sb. O potírání obchodu zletilými ženami 
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„Vysoké smluvní strany, jejichž zákonodárství nestačilo by již nyní, aby byly 

potlačovány trestné činy uvedené v předchozím článku, se zavazují, že učiní opatření, 

kterých jest třeba, aby tyto trestné činy byly potrestány přiměřeně podle jejich tíže.“ 33 

 

Newyorská úmluva o potlačení obchodu s lidmi a vykořisťování prostituce 

druhých osob z roku 1949 je úmluvou OSN týkající se obchodu se ženami přijatou po 

druhé světové válce. Její platností přestávají platit předchozí smlouvy z let 1904, 1910, 

1921 a 1933. Úmluva ukládá všem smluvním stranám zejména stíhat a trestat osoby, 

které provozují nebo podporují obchod s lidskými bytostmi za účelem prostituce. 

Článek 1 v tomto směru stanoví:„smluvní strany se zavazují potrestat každou osobu, 

která kvůli uspokojení žádostivosti druhého:  

a) získá, zláká nebo svede za účelem prostituce jinou osobu, i s jejím souhlasem, 

 b) těží z prostituce jiné osoby, a to i se souhlasem této osoby.“34 

 Podle článku 3 je trestný pokus trestného činu a jeho příprava směřující ke 

spáchání činu uvedeného v článku 1.  

 „Úmluva označuje obchod s lidmi za „neslučitelný s důstojností a hodnotou 

lidské existence a nebezpečnou pro blaho jednotlivce, rodiny a společnosti. To lze 

považovat za první písemné vyjádření obecné zásady kogentní ochrany lidské 

důstojnosti žen v jejich biologických specifikách a Úmluvou konkretizované povinnosti 

států trestně postihovat obchod s lidmi za účelem prostituce a těžení z prostituce jiných 

osob.“35 

Úmluva neobsahuje žádný kontrolní mechanismus, kromě povinnosti států 

informovat Generálního tajemníka OSN o přijatých vnitrostátních opatřeních. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 zákon 32/1936 Sb. O potírání obchodu zletilými ženami 
34 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploatation of others, 96 
U.N.T.S.271, G.A. RES/317 (IV) 2 Dec. 1949 
35 Hýbnerová, S.: „Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování“ in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování,  UK, PF, Praha 2007, str.224 
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4.1.2. Mezinárodní právo trestní v kontextu mezinárodní 
ochrany lidských práv 

 
V roce 1979 byla přijata Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

(CEDAW36)37. Stalo se tak po tom, jak byla Valným shromážděním OSN v roce 1967 

přijata Deklarace o odstranění diskriminace žen. Specifikum Úmluvy spočívá v tom, že 

na rozdíl od předcházejících dokumentů zakazujících diskriminaci, které byly 

vypracovány na principu neutralizace pohlaví, tato Úmluva zdůrazňuje odlišné 

charakteristiky žen, a to jak biologické, tak psychické, sociální i zdravotní. V článku 1 

je uvedena definice diskriminace, jedná se o: „jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo 

omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo 

zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, 

na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, 

hospodářské, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“38 Z toho vyplývá, že vnitrostátní 

zákon zahrnující rozlišení, které směřuje k jakémukoliv popírání práv žen, spadá do 

kategorie diskriminace podle čl.1, jedná se tedy o porušení Úmluvy a stát má povinnost 

učinit nápravu. 

„Zdaleka ne všechny zákony a praxe znevýhodňující ženy však představují 

diskriminaci ve smyslu čl.1. Zákony, které neobsahují explicitní diskriminační rozlišení 

na základě pohlaví, nemohou být kvalifikovány podle čl.1 a to ani tehdy, má-li jejich 

uplatnění diskriminační účinky. Mohou však být porušením čl. 3, který požaduje od 

států, aby zajistily „plný rozvoj a povznesení žen“39.  

„Nediskriminace zahrnuje z důvodu pohlaví i pozitivní opatření k dosažení 

rovnosti mužů a žen, k účasti obou pohlaví ve všech sférách veřejného i soukromého 

života. Nediskriminace v tomto širokém pojetí jde nad rámec článku 26 Paktu 

politických a občanských práv i článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech a 

základních svobodách a její zajištění vyžaduje podle článku 2 od smluvních stran 

odsouzení diskriminace žen ve všech jejích formách a provádění, všemi vhodnými 

prostředky a bez prodlení, politiky odstranění diskriminace žen a za tím účelem 

                                                 
36 z angl. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 
37 zákon 62/1987 Sb. o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen 
38 Ibid. 
39 Hýbnerová, S.: „Lidská práva žen na prahu 21.století: Světová a evropská perspektiva“in: Acta 
Universitais Carolinae, Iuridica 3-4/1998, karolinum, Praha 1999, str. 42 
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převzetí závazku zabývat se zvláště povahou každé diskriminace, a to i diskriminace 

prováděné jakoukoli osobou, organizací nebo podnikem.“40 

Článek 2e Úmluvy požaduje, aby státy přijaly veškerá opatření k odstranění 

diskriminace žen ze strany jakékoli osoby, organizace nebo zařízení. Státy sice nejsou 

odpovědné za chování soukromých osob, mají ale vytvořit podmínky, aby ze strany 

soukromých osob k takovému chování nedocházelo, a to přijetím preventivních 

opatření a důsledným postihem pachatelů.  

V článku 2f jsou zakotvené požadavky týkající se zvyklostí a obyčejů 

jednotlivých států. Ty mají být odstraněny, jestliže ženy diskriminují. Tradice můžou 

mít na ženy velice neblahý vliv, jejich diskriminační charakter je zřejmý. Více se touto 

problematikou zaobírám v kapitole „Násilí na ženách jako forma diskriminace“. 

Článek 6 Úmluvy směřuje do trestně právní oblasti, státy mají povinnost přijmout 

všechny opatření včetně legislativních, k potlačení obchodu se ženami včetně těžení 

z prostituce žen. 

V článku 16 je uložena povinnost států přijmout opatření k odstranění 

diskriminace ve věcech manželství a rodiny. Na základě Úmluvy vzniká Výbor pro 

odstranění všech forem diskriminace žen, jako kontrolní orgán, který tuto povinnost 

konkretizoval ve svém doporučení č. 19 v roce 199241. Výbor označil násilí založené 

na rozdílech pohlaví za formu diskriminace, která vážně omezuje schopnost žen 

realizovat svá práva na základě rovnosti s muži. Doporučení se zmiňuje specielně i o 

násilí v rodině, které popisuje jako jednu z nejhorších forem násilí na ženách. Výbor 

doporučuje na státům, aby přijaly vhodná opatření k překonání všech forem násilí jak 

v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Doporučením byl odstraněn nedostatek Úmluvy 

spočívající v tom, že násilí vůči ženám založené na rozdílu pohlaví, nebylo speciálně 

pokryto. Doporučení č.19 nemá sice sílu právní normy, ale pro jednotlivé státy je 

důležitým vodítkem. 

. 

Úmluva byla doplněna v roce 1999 Opčním protokolem42, čímž byl posílen její 

kontrolní mechanismus. Podle něj se jednotlivci a skupiny fyzických osob mohou 

obracet na Výbor s návrhy proti státům v jejichž jurisdikci se nacházejí, jestliže se 

                                                 
40 Hýbnerová, S.: „Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování“ in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování,  UK, PF, Praha 2007, str. 227 
41 Obecné doporučení č. 19, Rehof, L.A.: Guide to Travaux Preparatoires of the U.N. Convention On The 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Martinus Nijhoff Publishers, Dortrecht 
1993 
42 Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen  A/54/4, 6.10.1999 
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domnívají, že tento stát porušil závazky plynoucí z Úmluvy. Výbor může provádět 

šetření závažného nebo systematického porušování práv žen, jestliže dá k tomu daný 

stát souhlas.  

  

 V roce 1989 byla v New Yorku na půdě OSN přijata Úmluva o právech 

dítěte43. Jedná se lidskoprávní dokument, ale obsahuje mnoho aspektů mezinárodního 

práva trestního. 

V článku 1 se uvádí: „Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská 

bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není 

zletilosti dosaženo dříve.“44. 

V úmluvě je ustanoveno, že státy stanoví nejnižší věkovou hranici pro vstup do 

zaměstnání a odpovídající podmínky. Také mají zabezpečit, aby děti nevykonávaly 

práce nebezpečné. 

Státy se dále zavazují chránit dítě před všemi formami sexuálního vykořisťování 

a sexuálního zneužívání. K zabezpečení tohoto závazku státy zejména přijímají 

nezbytná vnitrostátní, dvoustranná a mnohostranná mezinárodní opatření k zabránění:  

„a) svádění nebo donucování dětí k jakékoli nezákonné sexuální činnosti; 

b) využívání dětí k prostituci nebo k jiným nezákonným sexuálním praktikám za 

účelem finančního obohacování; 

c) využívání dětí v pornografii a při výrobě pornografických materiálů za účelem 

finančního obohacování.“45 

V článku 37 je zakotvena povinnost států zabezpečit, aby děti nebyly podrobeny 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání. Nemá jim být uložen 

trest smrti a trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti propuštění na svobodu. 

Zadržení, zatčení a uvěznění dítěte se provede v souladu se zákonem a pouze jako 

krajní opatření.  

„Úmluva je považována za „měkké právo“, a to včetně ustanovení zavazující 

státy k ochranným opatřením před komerčním sexuálním zneužíváním dětí a 

obchodováním s nimi. Ta jsou nicméně dostatečně konkrétní tzn. i slovně jako závazek 

                                                 
43 zákon 104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte z 20.11.1989 
44 Ibid. 
45 Ibid. čl 34 
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vyjádřené, i když požadují pouze dosažení výsledku a ponechávají plně v kompetenci 

smluvních stran volbu realizačních prostředků.“46 

Pro účely této Úmluvy byl zřízen Výbor pro práva dítěte. 

  

Opční protokol o obchodu s dětmi, dětské prostituci a dětské pornografii 

k Úmluvě o právech dítěte47 z roku 2002 konkrétně formuluje skutkové podstaty 

jednotlivých trestných činů. 

Podle čl. 2 Opčního protokolu se za obchod s dětmi považuje: „jakýkoliv čin či 

uzavření obchodu, na jehož základě jakákoliv osoba či skupina osob předá dítě jinému 

za úplatu nebo jakoukoliv jinou protihodnotu.“48 Protokol definuje dále v čl. 2 dětskou 

prostituci jako „využívání dítěte k sexuální aktivitě za úplatu nebo jakoukoliv jinou 

protihodnotu“49. Dětská pornografie je definována rovněž v tomto článku: „dětskou 

pornografií se rozumí jakékoli zobrazování dítěte libovolnými prostředky při 

skutečných nebo předstíraných zřejmých sexuálních aktivitách či jakékoli zobrazování 

pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.50  

„Trestné činy vyžadující začlenění do vnitrostátního trestního práva mají 

zahrnovat explicitně formulované skutkové podstaty: 

1. nabízení a dodávání dítěte jakýmikoliv prostředky za účelem jeho sexuálního 

vykořisťování, využívání jeho orgánů s cílem dosažení zisku, jeho zapojení do nucené 

práce, 

2. nepřípustné získávání souhlasu k adopci za porušení příslušných mezinárodních 

předpisů na adopce se vztahujících, 

3. nabízení, získávání, zprostředkování či poskytování dítěte k dětské prostituci, 

výrobu, distribuci, šíření, dovoz, nabízení, prodej či držení dětské pornografie.“51  

Státy jsou dále povinny ve všech stadiích trestního řízení chránit děti, které se 

staly obětí praktik zakázaných tímto protokolem zejména tím, že seznámí dětské oběti 

                                                 
46 Hýbnerová, S.: „Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování“ in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování, UK, PF, Praha 2007, str.232 
47 Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the sale of children, child prostitution 
and child pornography byl přijat a otevřen k podpisu, ratifikaci a přistoupení Rezolucí VS OSN 
A/RES/54/263 25.5.2000 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Hýbnerová, S.: Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování, in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování, UK, PF, Praha 2007,str.235 
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s jejich právy, zajistí jim během soudního řízení podpůrné služby, chrání, pokud je to 

potřebné, jejich soukromí a totožnost a zabrání zbytečným průtahům při projednávání.  

Strany úmluvy mají povinnost navzájem spolupracovat při prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání osob odpovědných za činy týkající se prodeje dětí, dětské 

prostituce, dětské pornografie a dětské sexuální turistiky. 

 

4.1.3. Obchod se ženami jako specifická forma 
transnacionálního organizovaného zločinu 

 
Za nejvýznamnější dokumenty týkající se mezinárodního práva trestního 

k potírání obchodu s lidmi se považuje Úmluva proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu a její Protokol k předcházení, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zvláště 

ženami a dětmi. 

 V roce 1998 byl zřízen na půdě OSN Ad hoc výbor pro přípravu Úmluvy proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu52. Tato byla přijata v roce 2000. Spolu s ní 

byli v roce 2000 na Palermské konferenci dokončené a otevřené k podpisu i dva 

protokoly věnované specifickým problémům. Úmluva odstraňuje rozdíly v národních 

právních systémech. Podle článku 1 je účelem Úmluvy spolupráce států při prevenci a 

boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Jedná se tedy o spolupráci v 

případech, že je trestný čin nadnárodní povahy a zahrnuje organizovanou zločineckou 

skupinu. Smluvní strany provádějí své závazky podle této Úmluvy způsobem 

slučitelným se zásadou svrchované rovnosti a územní celistvosti států a zásadou 

nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. V Úmluvě jsou definovány některé 

důležité pojmy v článku 2. Článek 2b Úmluvy definuje závažnou trestní činnost jako 

„jednání naplňující trestný čin, trestaný maximální sazbou odnětí svobody alespoň 4 

roky nebo přísnějším trestem.“53 V Úmluvě nalezneme i definici organizované 

zločinecké skupiny, jedná se o strukturovanou skupinu, která není náhodně utvořena 

pro bezprostřední spáchání zločinu a která nemusí mít formálně vymezené role pro své 

členy, trvalost členství nebo rozvinutou strukturu.54 Úmluva tímto způsobem není 

omezena jen na zločinecké skupiny „mafiánského“ typu, ale i na pestrou škálu 

                                                 
52The United Nations Convention against Transnational Organised Crime Doc.E/CN.15/L.9 
Rev,1(6.5.1999) 
53 Ibid. 
54 Ibid. čl. 2a), 2c) 
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trestných činů, mezi jinými i ty, kde organizovaná skupina páchá zločiny proti 

jednotlivcům. 

 Důležitý je také transnacionální prvek trestného činu, vyjádřený v článku 3 

odstavce 2 Úmluvy. Podle něj je tento transnacionální prvek obsáhnut v trestném činu, 

jestliže:  

a) „je-li čin spáchán ve více než jednom státě, 

b) je spáchán v jednom státě, avšak podstatná část příprav na něj, jeho 

plánování, řízení či kontroly se odehrává v jiném státě, 

c) je spáchán v jednom státě, avšak zahrnuje účast zločinecké skupiny, 

která se zabývá zločineckou činností ve více než jednom státě, nebo 

d) je spáchán v jednom státě, avšak jeho podstatné dopady se projevují 

v jiném státě.“55 

 Na výnosy z trestných činů se má vztahovat konfiskace. V souladu s 

vnitrostátním právem může se zabaveným majetkem nakládat stát, který toto opatření 

provedl. Jedním z důležitých prvků Úmluvy je dále řešení otázek jurisdikce států nad 

trestnými činy, je zde stanovena především povinnost každého státu založit svou 

jurisdikci na teritoriálním základě. Úmluva se zabývá i možností uzavřít dvoustranné či 

mnohostranné dohody o společném vyšetřování a využití speciálních vyšetřovacích 

technik, přičemž tato vyšetřování musí být prováděna při plném respektování 

svrchovanosti zúčastněných států. Jedná se sice o dokument primárně zaměřený na 

represi, obsahuje ale i ustanovení preventivní, například závazek vypracovat a hodnotit 

národní projekty týkající se prevence proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. 

Česká republika dodnes Úmluvu neratifikovala, důvodem je chybějící zakotvení 

odpovědnosti právnických osob. Pachatelem obchodu se ženami jsou však často právě 

osoby právnické, jelikož na příklad v případě nucené práce se jedná o různé herny a 

bary, kde ženy tuto vykonávají. 

 

 Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zejména ženami 

a dětmi56 je nejdůležitějším protokolem k Úmluvě proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu a musí být vykládán spolu s ní. Jedná se o instrument 

                                                 
55 The United Nations Convention against Transnational Organised Crime Doc.E/CN.15/L.9 
Rev,1(6.5.1999) 
56 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffickong in Persons, Especially Women and Children 
Doc.A./55/383 (2.11.2000) 
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mezinárodního trestního práva, jehož účelem je prevence a postih obchodu s lidmi. 

Protokol se zabývá ochranou obětí obchodování s lidmi, především žen a dětí.  

„Podle přijaté definice obchod s lidmi sestává z kombinace tří základních 

komponentů: 

a) jednání zahrnující najímání, přemístění, přechovávání nebo přijetí osob, 

b) s využitím nízkých prostředků: hrozby nebo použitím síly nebo jiných 

forem donucení, únosem, podvodem, uvedením v omyl nebo zneužitím moci nebo 

pozice bezbrannosti nebo předáním nebo přijetím plateb nebo výhod, a to za účelem 

získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou, 

c) za účelem vykořisťování takové osoby, které zahrnuje přinejmenším 

vykořisťování prostituce jiných, jiné formy sexuálního vykořisťování, nucenou práci 

nebo nucené služby, otroctví nebo praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo odnětí 

orgánů“.57 

Strany mají povinnost přijmout legislativní a jiná opatření k tomu, aby bylo jako trestný 

čin stanoveno jednání, které je uvedeno v definici o obchodu s lidmi, jestliže bylo 

spácháno úmyslně. 

Zvláštní ochrana je poskytována dětem, protože jakékoli najímání, přeprava, nebo 

přechovávaní či přijetí dítěte za účelem zneužívání je považováno za obchod s lidmi, i 

když nezahrnuje shora uvedené formy obchodování. 

Protokol se týká prevence, vyšetřování a soudního stíhání trestných činů zde 

uvedených, které jsou nadnárodního charakteru. Trestným činem se rozumí i pokus a 

účastenství na trestném činu. Smluvní strany mají povinnost chránit právo na soukromí 

obětí obchodu s lidmi, taktéž zajistit jejich bezpečnost, to se ale, bohužel, nevztahuje na 

jejich rodinné příslušníky a příslušníky nevládních organizací, kteří poskytují obětem 

pomoc. V této oblasti je rozsah ochrany menší, než rozsah ochrany stanoven 

v Dodatkovém protokolu k Úmluvě o právech dítěte. Nedostatkem Protokolu je i 

chybějící zakotvení práva oběti na soucitné zacházení a respekt, co je významný 

požadavek, vzhledem k tomu, že řada obětí se zabývá prostitucí. 

Dále se protokol zabývá otázkou kompenzace obětí, přičemž tyto mohou být 

odškodněny pachatelem nebo státem. Stát by mohl kompenzaci zajistit prostřednictvím 

                                                 
57 Hýbnerová, S.: „ Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování“ in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování,  UK, PF, Praha 2007, str. 241 
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speciálního fondu, Protokol ale neukládá povinnost státům fond zřídit. Odškodnění 

oběti pachatelem je v praxi málo účinné.58 

Stejně jak je tomu u Dodatkového protokolu k Úmluvě o právech dítěte, i tento 

Protokol ukládá státům povinnost založit svou jurisdikci na teritoriálním základě. 

Fakultativně se uplatní princip aktivní nebo pasivní personality. 

Úmluva obsahuje  ustanovení o extradici, smluvní státy Protokolu se jimi ale 

nemusejí řídit, jestliže to oznámí už při ratifikaci Úmluvy.  

V protokolu se nachází ochranná klauzule, která obsahuje ustanovení o tom, že 

opatření v Protokolu nemají vliv na lidská práva jednotlivce vyjádřená zejména 

v Úmluvě z roku 1951, Protokolu a roku 1967 týkajících se postavení uprchlíků a na 

zásadu non-refoulement.59 

Některé ustanovení v Úmluvě jsou dost široce formulovány a nejednoznačně 

vyjádřeny, což souvisí s rozdílnými kulturními, ekonomickými a sociálními 

podmínkami v jednotlivých zemích. Státy samotné mají různý přístup k boji 

s obchodem s lidmi. Některé se zaměřují na restrikci, jiné na prevenci.60 

„Na rozdíl od starších instrumentů mezinárodního práva trestního vychází 

Protokol z komplexnosti problému a usiluje o vyváženost mezi potřebou trestně stíhat 

pachatele a nutností chránit práva obětí a poskytovat pomoc postiženým osobám. 

Protokol se nevztahuje na prostituci per se a klade důraz na násilné a podvodné 

praktiky trestné činnosti spojené s obchodem s lidmi, což umožňuje zahrnout do 

povinnosti trestního postihu kromě nucené prostituce a jiných forem sexuálního 

zneužívání i nucenou práci, či služby, otroctví, či praktiky podobné otroctví, útisk a též 

odjímání orgánů. Přitom u osob mladších osmnácti let není k naplnění skutkové 

podstaty obchodování s lidmi zapotřebí uplatnit jakýkoli donucovací prostředek. Touto 

koncepcí jde Protokol nad rámec všech dosud přijatých mezinárodněprávních úprav 

problematiky obchodování s lidmi. Výčet jednotlivých forem zneužívání obětí uvedený 

v definici není taxativní, takže vždy bude v konečné instanci záležet na okolnostech 

                                                 
58 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffickong in Persons, Especially Women and Children 
Doc.A./55/383 (2.11.2000), čl.6 
59 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffickong in Persons, Especially Women and Children 
Doc.A./55/383 (2.11.2000), čl. 14 
60 Hýbnerová, S.: „ Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování“ in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování,  UK, PF, Praha 2007, str. 243-
249 
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konkrétního případu a posouzení vnitrostátních judiciálních orgánů, zda bude 

považován za trestný čin podle definice obsažené v Protokolu.“61 

Z důvodu neratifikování Úmluvy proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 

nemůže být zatím Českou republikou ratifikován ani Protokol. 

                                                 
61 Hýbnerová, S.: „ Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování“ in: Právní následky mezinárodně protiprávního chování,  UK, PF, Praha 2007, str. 250 
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5. Násilí na ženách jako forma diskriminace 
  

5.1 Domácí násilí 
 

  V mezinárodním právu neexistuje jednotná definice pojmu domácího násilí.  

„V mezinárodněprávních dokumentech, vnitrostátních zahraničních právních 

úpravách a odborné literatuře se tak při popisu zkoumaného jevu můžeme setkat 

s poměrně pestrou paletou užívaných více či méně adekvátních pojmů, mezi něž patří 

zejména: v mezinárodních dokumentech uváděné termíny-„násilí vůči ženám“ 

(violence against woman), „rodově podmíněné násilí“ (gender based violence), 

„zneužívání žen, manželek“ (woman, wife abuse), „zneužívání v partnerském vztahu“ 

(spouse abuse), „bitá žena“ (battered woman), v krajinách s angloamerickým systémem 

práva zavedený pojem- „domácí násilí“ (domestic violence), v německy hovořících 

zemích vytvořený termín- „násilí uvnitř rodinného kruhu“ (Gewalt in der Familie, inter 

family violence).“62 

 Domácí násilí se nemusí vztahovat jenom k ženám (i když ženy jsou oběťmi 

domácího násilí v 90-95% případů)63, oběťmi domácího násilí můžou být i muži 

v heterosexuálních i homosexuálních vztazích, případně senioři obou pohlaví.  

Trestání žen jejich muži má dlouhou tradici. Už v Novém zákoně nacházíme 

zmínky o ženině poslušnosti. Se středověkem se potkáváme se zakotvením ženina 

postavení v právu. Muž tady vystupuje jako ženin pán, který je odpovědný za její 

výchovu, může tedy podle libovůle uplatňovat i fyzické tresty. Novověk v tomto ohledu 

přináší výraznější formální zrovnoprávnění žen s muži, ale až v šedesátých a 

sedmdesátých letech 20. století se začínají objevovat první feministická hnutí a s nimi 

pojmenování problému postavení žen a možná řešení.64 

 Domácí násilí dotýkající se žen, může mít podobu fyzických útoků, může se ale 

jednat i o násilí psychické. Fyzické násilí na ženách mívá různé formy, útočník může 

oběť podrobit bití, škrcení, bodání, pálení. Násilí psychické se vyskytuje v pestré škále 

od slovních útoků, vydírání, přikazování různých činností, neposkytnutí ekonomických 

zdrojů atd.  

                                                 
62 Huňková, M., Voňková, J.: Domácí násilí v ČR z pohledu práva,Justiční akademie ČR, 2004, str.39 
63Ibid. str.45 
64 Gjuričová, Š., Kocourková, J., Koutek, J.: Podoby násilí v rodině, Vyšehrad, Praha 2000, str. 75 
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Domácí násilí se vyskytuje ve čtyřech hlavních formách. Jedná se o epizodu 

v minulosti, mentální mučení/psychické týrání, krátkou historii násilí nebo partnerský 

terorismus. Epizoda v minulosti je nejméně závažný vzorec. U oběti nedochází 

k traumatizaci, jedná se o ojedinělý případ násilí. Psychické týrání bez prvků týrání 

fyzického je poměrně časté. Krátká historie násilí je také poměrně častý vzorec, má tři 

fáze. Dlouhodobé, chronické násilí je charakteristické pro partnerský terorismus. 

Dopouštějí se ho výhradně muži. Pachatel tohoto typu násilí má často vážněji 

narušenou osobnost.65 

Násilí je v mnoha případech pácháno opakovaně v „cyklech narůstání napětí“66. 

Každý cyklus má přitom několik fází. Ve fázi počáteční se žena k partnerovi nechová 

dost submisivně, to jej značně znejišťuje, cítí se příliš oslaben ženinou pevnou pozicí. 

Proto zpravidla následuje druhá fáze, kdy se muž dopouští násilí na ženě, aby vnesl do 

vztahu, ovšem jenom z jeho pohledu, rovnováhu a pořádek. Žena se po tomto útoku cítí 

poníženě a oslabeně, co partnera do jisté míry uspokojuje, zároveň ale často cítí stud, 

když vidí ženina poranění. Proto nastává fáze poslední, a totiž usmíření. Muž lituje, co 

udělal. Žena, hlavně proto, že je přesvědčena o svojí vlastní méněcennosti, je ráda, že o 

ní alespoň někdo stojí, a tak po nějakou dobu je možné ve vztahu násilníka a oběti 

pozorovat harmonii a upevněné partnerství. Pak se ale vše opakuje ve stejném cyklu, 

jelikož žena se opět začne chovat příliš nezávisle a to partnera vyvádí z míry. Z tohoto 

důvodu je pro ženy jako oběti nelehké opustit partnera, jelikož jsou zvyklé na daný 

cyklus, který jim vnáší do života řád, jedná se o určitý zvyk. Jejich pošramocené 

sebevědomí jim taktéž nedovolí ani pomyslet, že by boly hodny partnera, který by je 

netrestal. Tady je klíčová reakce okolí na celý problém. Letargie nebo bagatelizování 

není namístě. 

Formy agresivního chování ilustruje diagram známý pod názvem „duluthský 

model“. Střed kruhu tvoří moc a ovládání, k tomuto výsledku násilí spěje. Pokud se 

jedná o jednotlivá pole diagramu, je jich osm. První je Používání zastrašování. Toto 

může mít formu pohledů, gest, činů, týrání domácích zvířat. Používání citového týrání 

zahrnuje nadávání ženě, ponižování nebo shazování ženy. Izolace je druh týrání, kdy je 

žena kontrolována a zároveň omezována ve svém jednání, s kým mluví, kam chodí. 

Zlehčování, popírání a obviňování se projevuje následovně: agresor týrání zlehčuje, 

tváří se, že se nejedná o násilí, popírá svou vinu a svaluje ji na partnerku. Jestliže 

                                                 
65 Čírtková, L.: Moderní psychologie pro právníky, Grada, Praha 2008, str.12-13 
66 Gjuričová, Š., Kocourková, J., Koutek, J.: Podoby násilí v rodině, Vyšehrad, Praha 2000, str.79 
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násilník využívá děti jako rukojmí, jako důvod pro udržení svazku, nebo vyhrožuje, že 

děti od matky odebere, jedná se o Využívání dětí. Agresor se může k ženě chovat jako 

ke služce, nenechává ji o ničem rozhodovat, uplatňuje tedy Mužská privilegia. 

Používání ekonomického týrání je častou formou násilí na ženách spočívající v tom, že 

muž nedovolí ženě být ekonomicky samostatnou, mít práci nebo vlastní peníze. 

Používání nátlaku a výhružek je rovněž velmi typické. Může mít různou formu od 

vyhrožování fyzickým násilím na ženě, přes vyhrožování opuštěním ženy až po 

vyhrožování spácháním sebevraždy.  

 

 Duluthský model67: 

 

 

                                                 
67 Conwayová, H.L.: Domácí násilí, Příručka pro současné i potencionální oběti, Albatros nakladatelství, 
a.s., Praha, 2007, str.16 

POUŽÍVÁNÍ 
EKONOMIC

KÉHO 
TÝRÁNÍ 

UPLATŇOV
ÁNÍ 

MUŽSKÝCH 
PRIVILEGIÍ 

VYUŽÍVÁNÍ 
DĚTÍ 

ZLEHČOVÁ
NÍ, 

POPÍRÁNÍ A 
OBVIŇOVÁ

NÍ 

IZOLACE 

POUŽÍVÁNÍ 
CITOVÉHO 

TÝRÁNÍ 

POUŽÍVÁN 
ZASTRAŠOV

ÁNÍ 

POUŽÍVÁNÍ 
NÁTLAKU A 
VÝHRUŽEK 

MOC  
A 

OVLÁDÁN
Í 



 33 

Ženy jako oběti domácího násilí jsou diskriminovány svými muži, ti s nimi 

nakládají výše uvedenými způsoby právě pro jejich „ženství“. Jsou si vědomi své větší 

fyzické síly a mnoho pachatelů je přesvědčeno, že muž má mít v rodině nebo ve vztahu 

rozhodující pozici. Jejich chování je jednoznačně diskriminační, naplňuje definici 

diskriminace podle CEDAW: „jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení 

provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit 

uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na 

základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, 

hospodářské, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“68 Úmluva CEDAW stanovila 

oblasti, ve kterých má být diskriminační praxe odstraněna s tím, že kromě veřejné sféry 

zahrnuje soukromou, do které domácí násilí náleží. V článku 16 je uložena povinnost 

států přijmout opatření k odstranění diskriminace ve věcech rodiny. Výbor pro 

odstranění všech forem diskriminace žen  tuto povinnost konkretizoval ve svém už výše 

zmíněném doporučení č. 19 v roce 1992. Výbor násilí založené na rozdílech pohlaví 

označil za formu diskriminace, která vážně omezuje schopnost žen realizovat svá práva 

na základě rovnosti s muži. Doporučení se zmiňuje specielně i o násilí v rodině, které 

popisuje jako jednu z nejhorších forem násilí na ženách.  

Jedním z nejpalčivějších problémů souvisejících s domácím násilím je nazírání 

okolí na tento problém. Společnost často násilí v domácnostech ignoruje nebo zlehčuje.  

 V souvislosti s touto problematikou vznikají, hlavně v rozvinutějších krajinách 

světa, různé krizové centra a linky pomoci, náplní práce, kterých je pomoc obětím 

domácího násilí a také snaha informovat veřejnost o domácím násilí. 

 Následující tabulka ilustruje, kolik žen ze zkoumaného vzorku v jednotlivých 

státech se stalo oběťmi domácího násilí a jaké jsou jejich zkušenosti: 

 

 

 

 

                                                 
68 zákon č. 62/1987 Sb. o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen 
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5.1.1. Počet a zkušenosti žen, které se staly oběťmi domácího 
násilí v různých státech69 

Země Zkoumaný 

vzorek 

Typ vzorku Výsledky Doplňující 

komentář 

Belgie70 956 žen ve věku 30 

až 40 žen 

Náhodný výběr žen 

ze 62 městských 

oblastí z celého státu 

3% respondentek 

zažilo velmi kruté 

partnerské násilí, 

13% zažilo středně 

kruté násilí, 25% 

zažilo méně kruté 

násilí 

Ženy byly 

dotazovány na 

celkem 15 typů 

fyzického násilí (od 

facek po život 

ohrožující formy 

fyzického týrání, 

jako je např. škrcení, 

postřelení atd.) 

Kanada71 Celostátní vzorek 

složený z 12.300 žen 

starších 18 let 

Podrobný 

telefonický rozhovor 

na základě náhodně 

vytočeného čísla 

25% všech žen (a 

29% vdaných či 

rozvedených) 

uvedlo, že byly od 

svých 16 let svým 

tehdejším či 

současným 

partnerem fyzicky 

týráno 

65% obětí zažilo 

fyzický útok častěji 

než jedenkrát, 32% 

obětí zažilo fyzický 

útok více než 

jedenáctkrát, 45% 

manželských 

napadení skončilo 

zraněním 

Japonsko72 796 žen z celého 

Japonska (tzn.17% 

z 4.675 rozeslaných 

dotazníků) 

Cíleně vybraný 

vzorek populace 

založený na 

průzkumu 

vykonávaném 

ženskými skupinami 

v celém státě 

58,7% žen uvedlo, že 

je jejich partneři 

fyzicky týrají, 65,7% 

žen bylo týráno 

psychicky a 59,4% 

žen bylo sexuálně 

zneužíváno 

44% žen uvedlo, že 

prošlo všemi 

formami týrání 

současně. Nejedná 

se však o 

reprezentativní 

výzkum 

                                                 
69 Huňková, M., Voňková, J.: Domácí násilí v ČR z pohledu práva,Justiční akademie ČR, 2004, str.83 
70 Bruynooghe, R.: Study of Physical and Sexual Violence against Belgian Women, 1-st edition, 
Limburg, Limburg Universitair Centrum of Sciences, Department of Science Humanies et Sociales, 1989 
71 Statistics Canada: Conjugal violence against Women, Juristat, 1990 
72 Domestic Violence Research Group: A Study on Violence Precipitated by Husbands (Boyfriends) in 
Japan: Preliminary Findings. Presented at The NGO parralled activities at the UN World Conference in 
Human Rights, Vienna 12.- 25. –th June 1993 
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Mexiko73 1.163 vesnických a 

427 městských žen 

ze státu Jalisco 

Náhodný průzkum 

v domácnostech 

pobírajících sociální 

podporu 

56,7% městských a 

44,2% vesnických 

žen bylo týráno 

Ve více než 60% 

případů násilí byl 

hlavním agresorem 

manžel. Nejedná se 

však o 

reprezentativní 

výzkum 

     

Nový Zéland74 3.000 ženám v Otagu 

byl zaslaný dotazník, 

497 žen se zúčastnilo 

pohovoru (z nich 

polovina byly sexuálně 

zneužívané ženy a 

polovina byla kontrolní 

skupina) 

Náhodný vzorek žen, 

který byl vybrán 

podle voličského 

seznamu 

22,4% žen bylo 

fyzicky týráno od 

svých 16 let, 76% 

těchto žen bylo 

týráno partnerem 

20,7% žen fyzicky 

týraných partnerem 

bylo zároveň i 

sexuálně zneužíváno 

USA75 3000 vesnickým 

ženách ve státě Texas 

byly zaslané 

dotazníky 

Náhodný vzorek žen 

z měst pod 50.000 

obyvatel 

40,2% žen byly 

týrané od 18. roku 

života, z toho 31% 

bylo týráno fyzicky 

22% těchto žen bylo 

týráno  

USA76 2.143 vdaných žen a 

družek 

Celostátní 

pravděpodobnostní 

vzorek sestavený na 

základě náhodného 

vytáčení telefonního 

čísla 

28% žen uvedlo 

alespoň jeden 

případ fyzického 

týrání partnerem 

11,3% žen uvedlo 

týrání partnerem 

v uplynulém roce 

 

Dle statistických údajů ministerstva vnitra Ruské federace v roce 1993 tamní 

muži zabili víc než 14 tisíc manželek, dalším víc než 54 tisícům manželek způsobili 

                                                 
73 Ramirez, R.: Mujer y Violencia: un becho contidiano, Institutio Nacional de Salud Publica 
Cuernavaca, cit. In: Heise, L.L. – Pintaguy, J. a Germain, A.: Násilie páchané na ženách, Skrytá újma na 
zdraví, Študijný materiál vypracovaný pre Svetovú banku, první vydání, Humenné, Pro Familia, Aspekt, 
1998 
74 Anderson, J..- Martin, J.- Mullen, P. And Roman- Clarkson, S.: Forthcoming. Violenceagainst Women 
in New Zaeland: The Otago Women’s Health Survey In:Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, cit. In Heise, L.L.- Pintaguy,J. a Germain, A.: Násilie páchané na ženách, Skrytá 
újma na zdraví, Študijný materiál vypracovaný pre svetovú banku, první vydání, Humenné, Pro Familia, 
Aspekt, 1998  
75 Teske, R. And Parker, M.: Spouse Abuse in Texas: A Study of Women’s Attitudes and Experiences, 1-
st edition, Austin, Department of Human Resources, 1983 
76 Straus, M.A. and Gelles, R.J.: Societal Change and Change in Family Violence from 1975 to 1985 as 
Revealed by Two National Surveys In: Journal of marriage and the Family, 1986 
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těžké ublížení na těle s následnou invaliditou. Statistické údaje se však týkají jenom 

případů, kde bylo zahájeno trestní stíhání.77 

5.2 Ženské pohlavní mrzačení 
 

V některých, především afrických státech dochází k mrzačení ženských 

pohlavních orgánů-cirkumcizi. Ženská obřízka se praktikuje hlavně na dívkách 

dětského věku. Příslušníci jejich rodin, na kterých má být obřízka vykonána, se 

odvolávají na kulturní tradice. Na příklad v Gambii se praktiky mrzačení ženských 

pohlavních orgánů často uskutečňují v letních měsících, kdy mají děti prázdniny. 

Děvčata bez jejich souhlasu odvedou do chatrče zařízené přímo k tomuto účelu. 

„Ngasimba“, žena, která podle okolí oplývá nadpřirozenými silami, vykonává tento 

bolestivý zákrok. Ten může u děvčat zanechat hluboké duševní trauma. Hojení ran trvá 

od tří do šesti týdnů, případné komplikace se připisují tajným sílám.  

Cirkumcizí se zabývají i nevládní organizace přímo v Africe. Jejich cílem je 

prostřednictvím osvěty vysvětlovat všechna možná rizika, která toto mrzačení 

způsobuje. Ještě v roce 1997 rozhodla Egyptská státní rada, že cirkumcize je zakázána i 

v případě, kdy dívka i její rodiče s tímto zákrokem souhlasí.  

V roce 1999 se v Ouagadougou uskutečnilo setkání států Západoafrické 

hospodářské a monetární unie, členy jsou Burkina Faso, Niger, Senegal, Mali. Státy se 

zavázali přijmout zákony, které ženskou obřízku zakazují. K tomuto účelu přijaly 

Ouagadougskou deklaraci.  

Niger přijal v roce 2003 zákon, ve kterém cirkumcizi zakázuje. Postupně se 

přidávají i další africké státy. Guinea tak učinila v roce 2000, Benin v roce 2003 a 

naposledy tyto praktiky byly zakázány legislativou v Eritrey. Stalo se tak v roce 2008.  

V roce 1981 byla Organizací africké jednoty přijata Africká charta lidských 

práv a práv národů78, kde je kromě jiného uvedeno, že Charta bere do úvahy  

historické tradice a hodnoty Africké civilizace, které by měly být inspirací pro koncept 

lidských práv. Na ženskou obřízku je tedy nazíráno jako na tradici a tudíž není ani 

zakázána. 

                                                 
77 Cviková, J., Juráková, J.: Piata žena, Aspekty násilia páchaného na ženách, Aspekt, Bratislava 2001, 
str.201 

78African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights, adopted June 27, 1981, OAU Doc. 
CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986 
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O několik let později, v roce 1990 byla přijata Africká charta pro práva a blaho 

dítěte79. Čl. 3 Charty již zakazuje užívání jakéhokoli zvyku, tradice nebo náboženské 

praktiky, která by byla v rozporu s právy dítěte uvedenými v Chartě. Čl. 14 ods. 1 

deklaruje právo dětí na fyzické i duševní zdraví. V čl.16 ods. 1 je uložena povinnost 

státu k vytvoření legislativy, která umožní trestat takovéto jednání. 

V roce 2003 byl přijat k Africké chartě lidských práv a národů Protokol o 

právech žen v Africe80 - „Maputský protokol“. Tento ve svém 5. článku zakazuje 

všechny formy ženského pohlavního mrzačení a ukládá státům povinnost přijat 

příslušnou legislativu a podporovat oběti. 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace se zabývá i škodlivým dopadem 

zvyků a tradic na ženy. Žádá proto státy, aby přijaly veškerá příslušná opatření, včetně 

opatření ke změně nebo zrušení existujících obyčejů nebo praktik, které představují 

diskriminaci žen.81 

CEDAW dále stanoví povinnost států přijmout příslušná opatření ke změně 

společenských a kulturních zvyklostí pokud jde o chování mužů a žen s cílem 

dosáhnout odstranění předsudků a zvyků a všech jiných praktik založených na 

myšlence podřazenosti nebo nadřazenosti některého z pohlaví nebo na stereotypních 

úlohách mužů a žen.82 

 

5.3 Některé další tradiční zvyklosti škodlivé pro ženy 
 

Ještě i v současnosti se můžeme v některých, hlavně muslimských krajinách, 

setkat s fenoménem vražd ze cti. Jedná se o specifický druh vražd, kdy jsou ženy 

zabity, často svými příbuznými, protože „se provinily proti cti rodu“. Mnohokrát stačí, 

aby byla dívka viděna po delší dobu ve společnosti muže, který není jejím manželem, 

strávila noc mimo domov, nebo odmítla dohodnutý sňatek. Žena má v těchto případech 

občas možnost spáchat sebevraždu. Jestliže odmítne, vraždu spáchá některý muž, kvůli 

mírnějšímu trestu i dospívající chlapec. Vražda „hříšnice“ je okolím považována za 

zaslouženou, vykonavatel vraždy ze cti nutně získá respekt komunity. 

                                                 
79African Charter on the rights and welfare of the child OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entered 
into force Nov. 29, 1999 
80 Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa, 
CAB/LEG/66.6 (Sept. 13, 2000); reprinted in 1 Afr. Hum. Rts. L.J. 40, entered into force Nov. 25, 2005 
81 zákon 62/1987 Sb. o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, čl.2f 
82 Ibid. Čl.5a 
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Hlavně v Asii jsou často upřednostňováni synové před dcerami. Důsledkem 

jsou interrupce plodů ženského pohlaví, nebo vraždy novorozence. Souvisí to 

s nerovným postavením žen a mužů. Proto v Asii počet mužů výrazně převyšuje počet 

žen. 

 

5.4 Akty „soft law“ proti násilí na ženách 
 

 

Charta OSN, která vstoupila v platnost v roce 1945, je prvním mezinárodním 

dokumentem, kde je v preambuli deklarována víra v základní lidská práva, důstojnost a 

hodnotu lidské osobnosti a rovná práva mužů a žen. Článek 1 ods.3 Charty dále řadí 

mezi cíle Spojených národů mezinárodní součinnost, a to posilováním úcty k lidským 

právům a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka a 

náboženství.83 Tímto způsobem je vyjádřen princip nediskriminace z důvodu pohlaví. 

Tři roky poté, v roce 1948 je přijata Všeobecná deklarace lidských práv84. 

Preambule odkazuje na Chartu OSN, co se týče rovných práv mužů a žen. V článku 2 je 

stanovena povinnost států aplikovat práva a svobody jednotlivců bez diskriminace, 

mimo jiné i z důvodu pohlaví. 

V roku 1966 byl přijat Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

a Mezinárodní pakt o hospodářských, kulturních a sociálních právech85. Tady je 

zakotvena povinnost zabezpečit rovné zacházení s muži a ženami při výkonu všech 

práv, které jsou tady vypočteny. 

Významným krokem k odstranění násilí na ženách se stala Deklarace OSN o 

odstranění násilí páchaného na ženách, přijatá v roce 199386. 

 Deklarace vznikla, aby podpořila proces odstranění násilí na ženách. Násilí na 

ženách je v Preambuli charakterizováno jako „překážka, která brání dosáhnout 

rovnoprávnosti, pokroku a míru“. 

 V článku 1 je uvedeno, že násilím na ženách se považuje pro potřeby této 

Deklarace „jakýkoliv čin násilí, založený na rodové nerovnosti, kterého důsledkem je, 

nebo který směřuje k tomu, aby jeho důsledkem bylo fyzické, sexuální nebo psychické 

                                                 
83 Charta OSN z roku 1945 
84 The Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, Paris 
85 zákon č. 120/1976 Sb. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
86 Declaration on the Elimination of Violence against Women A/RES/48/104, 23 February 1994 
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poškození trpící ženy, včetně vyhrožování takovými činy, nátlaku nebo jakéhokoliv 

odnětí svobody, ve veřejném nebo v soukromém životě.“87 

 Článek 2 pak konkrétně vymezuje jednotlivé druhy násilí páchaného na 

ženách, přičemž definice není vyčerpávající: 

a. „Fyzické, sexuální a psychické násilí, které se vyskytuje v rodině, včetně bití, 

sexuálního zneužívání děvčat členy domácnosti, násilí související s věnem, znásilnění 

v manželství, mrzačení ženských genitálií a jiné tradičné praktiky, které škodí ženám, 

dále mimomanželské násilí a násilí související s vykořisťováním;  

 b.Fyzické, sexuální a psychické násilí, které se vyskytuje v společnosti, včetně 

znásilnění, sexuálního zneužívaní, sexuálního obtěžování a zastrašování v práci, ve 

vzdělávacích institucích a všude jinde, obchod se ženami a nucená prostituce;  

c. Fyzické, sexuální a psychické násilí, kterého se dopouští stát, nebo kterému stát 

pasivně přihlíží, a to bez ohledu na to, kde se toto násilí objevuje.“88 

 Článek 3 deklaruje právo žen na život, na rovnost, svobodu a ochranu osoby, 

právo na stejnou ochranu podle zákona, právo nebýt nijakým způsobem 

diskriminované, právo na nejvyšší dosažitelný standart fyzického i duševního zdraví, na 

spravedlivé a příznivé pracovní podmínky a nakonec právo nebýt podrobeny mučení 

nebo jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení a trestu.89 

 Článek 4 se obrací přímo na jednotlivé státy, vybízí je k tomu, aby odsoudili 

násilí na ženách a aby sami neuplatňovali zvyk, tradici nebo náboženské ohledy jako 

záminku na vyhýbání se svým povinnostem odstraňovat násilí. Zároveň mají zvážit, 

jestli to doposud neudělali, ratifikaci nebo přistoupení k Úmluvě o odstranění všech 

forem diskriminace žen.90 

Během desetiletí věnovaném ženám (1976-1985) proběhly tři světové konference, 

zabývající se ženskými právy. Jednalo se o konference v Mexico City v roce 1975, 

Kodani v roce 1980 a Nairobi v roce 1985. Tyto konference značně rozšířily povědomí 

veřejnosti o ženských otázkách a podpořily spolupráci hnutí za zrovnoprávnění žen 

s mezinárodním společenstvím. V roce 1985 schválila světová konference, která 

hodnotila výsledky dekády žen, dokument nazvaný Nairobské strategie na podporu žen 

zaměřené na budoucnost, jejichž cíle se měly týkat zlepšení postavení žen.  

                                                 
87 Declaration on the Elimination of Violence against Women A/RES/48/104, 23 February 1994 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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Toto desetiletí přineslo pozitivní výsledky, státy se začaly více zabývat 

postavením a úlohou žen a mnohé z nich prosadily legislativu podporující 

zrovnoprávnění žen a mužů. Velikou úlohu na tomto poli hrály nevládní organizace. 

Pekingská deklarace a Platforma pro akci byla přijata účastníky ze 189 zemí 

na 4. světové konferenci o ženách v roce 1995. Tyto dokumenty formulují cíle 

k rovnoprávnému postavení mužů a žen.91 Platforma vymezuje 12 „kriticky 

znepokojivých oblastí“, které brání rozvoji žen. Jednou z oblastí je i násilí na ženách. 

Konference zásadně napomohla v propagaci práv žen a genderové rovnosti v globálním 

měřítku. 

V roce 2000 se konalo 23. zasedání Valného shromáždění OSN- Peking +592, 

které hodnotilo úspěchy týkající se implementace Nairobských výhledových strategií a 

Pekingské akční platformy. Státy uznaly, že je důležité, aby i nadále vyvíjely úsilí 

k předcházení, vyšetřování a trestání násilí na ženách. Přijaly některé další závazky k 

posílení legislativy proti všem formám násilí v domácnostech a schválení zákonů a 

strategií na odstranění škodlivých praktik, jako jsou vynucené svatby či mrzačení 

ženských pohlavních orgánů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91
 A/CONF.177/20, Beijing, China,17 October 1995 

 
92 Peking+5, 5-9.6.2000 
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6. Vnitrostátní právní reflexe 
 

V České republice byla v roce 2003 vyhlášena kampaň proti domácímu násilí na 

ženách. Tuto kampaň vyhlásilo deset českých nevládních organizací (ROSA, Acorus, 

Český svaz žen, Magdalenium, Most k životu, NESEHNUTÍ Brno, Poradna pro ženy 

v tísni, proFem, Slezská diakonie-poradna ELPIS a Ženy bez násilí), za podpory 

Nadace Open Society Fund Praha. Tato kampaň měla především informovat veřejnost o 

otázkách souvisejících s domácím násilím na ženách.93 Česká republika se tedy 

připojila k řadě dalších evropských zemí, které se snaží co nejvíce informovat 

společnost o otázkách násilí na ženách. Zároveň ale musí být násilí na ženách, ve svých 

různých formách, trestně postižitelné. Proto dochází ke mnoha změnám trestního ale i 

jiných zákonů, zákonodárci tímto způsobem reagují na aktuální problémy.  

V roce 2002 byla ústavním zákonem 395/2001 Sb. přijata novela Ústavy České 

republiky, kromě jiných i jejího článku 10. Jeho znění je následovní: 

„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní 

smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“94 To znamená, že 

článek 10 Ústavy provádí generální inkorporaci mezinárodních smluv, které byly 

vyhlášené a ke kterým dal parlament souhlas k ratifikaci. Zároveň je stanovena 

aplikační přednost těchto mezinárodních smluv před zákonem. 

6.1 Zákon č. 2/1993Sb., Listina základních práv a svobod 
 

 V Listině základních práv a svobod jsou v hlavě druhé, oddíle prvním uvedena 

Základní lidská práva a svobody. Pachatelé násilí na ženách se často dopouští 

porušování některých z nich. V článku 6 LPS je vyjádřeno právo každého na život. 

Článek 7 LPS zakotvuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Odstavec 2 zakazuje 

mučení a podrobení krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. 

Právě toto právo bývá velice často u obětí násilí na ženách porušováno pachateli 

takového násilí. S obchodováním se ženami úzce souvisí článek 9 LPS, kde je vyjádřen 

zákaz podrobení jednotlivce nuceným pracím nebo službám. Neméně důležitý je i 

                                                 
93 Conwayová, H.L.: Domácí násilí, Příručka pro současné i potencionální oběti, Albatros nakladatelství, 
a.s., Praha, 2007, str.78 
94 ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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článek 10 LPS, zaručující právo člověka na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, 

dobré pověsti a ochranu jména. 

U pachatelů násilí proti ženám může dojít k omezení základních lidských práv a 

svobod, ale jenom orgány, které jsou k tomu oprávněny zákonem. Jedná se o článek 11 

LPS, kde je zakotveno právo vlastnit majetek. Hlavně v souvislosti domácím násilím, 

může být pachatel na základě zákona č. 135/2006 Sb. vykázán z domácnosti, a tak 

omezeno jeho právo užívací. Nakonec bych zmínila článek 12 LPS, kde je uvedena 

zásada nedotknutelnosti obydlí. Toto právo bývá u pachatelů domácího násilí porušeno, 

opět ale na základě zákona. Odstavec 3 zmíněného článku totiž dovoluje odchýlit se od 

zásady nedotknutelnosti obydlí, je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro 

ochranu života nebo zdraví osob. Život a zdraví obětí domácího násilí je ve těchto 

případech opravdu často ohrožen. 

 

6.2 Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon 
 

V roce 2003 byla v České republice přijata novela trestního zákona č. 91/2004 

Sb., kterou byl tento zákon doplněn o § 215a týrání osoby žijící ve společně obývaném 

bytě nebo domě.  

§ 215 a Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě 

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společně obývaném 

bytě nebo domě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na 

více osobách, nebo 

b)  pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu. 

 Výhodou tohoto paragrafu je vymezení výrazu „byt nebo dům“. Možno jej totiž 

zahrnout pod pojem obydlí dle § 82 odstavce 1 trestního řádu. Tady se pod pojmem 

obydlí myslí „byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení nebo prostory k nim náležící“. 

Jedná se tedy o širší definici bydlení, na rozdíl od úpravy v občanském zákoníku, který 

pracuje s pojmem „domácnost“, pod kterým se rozumí „fyzické osoby, které spolu 

trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“. V případě úpravy obydlí 

v trestním zákoně tedy na rozdíl od vymezení v občanském zákoníku není rozhodující, 

jestli osoby hospodaří se společnými prostředky. Jelikož nebyl tento paragraf zařazen 
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do trestních činů uvedených v § 163 trestního řádu, není k trestnímu stíhání proti 

pachateli nutný souhlas poškozeného. 

 S násilím páchaným na ženách dále úzce souvisí § 221 a § 222 trestního zákona. 

Jedná se o ublížení na zdraví a těžkou újmu na zdraví. 

§197a Vzbuzení důvodné obavy patří pod hlavu pátou-Trestné činy hrubě 

narušující občanské soužití. Skutková podstata se týká vyhrožování jinému usmrcením, 

těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou tak, že to může u jiného vzbudit 

důvodnou obavu. 

Zda je vyhrožování s to vzbudit v osobě důvodnou obavu, je potřeba posoudit 

vzhledem ke konkrétním okolnostem, s přihlédnutím k vlastnostem poškozeného a 

pachatele jakož i jejich vzájemnému vztahu. 

 

Dále se můžeme vzhledem k dané problematice setkat s pácháním trestného činu 

vraždy podle § 219, omezováním osobní svobody podle § 231, s trestným činem 

vydírání podle § 235, s porušováním domovní svobody podle § 238 nebo s trestným 

činem znásilnění podle § 241. 

 

K obchodu se ženami se váže § 204 – kuplířství. Tento trestný čin našel své 

vyjádření už v rakouském zákoníku z roku 1852. Součastné znění trestného činu 

kuplířství je následovní: 

§204 Kuplířství 

(1) Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo 

kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody až 

na tři léta. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

spáchá-li činu vedený v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo 

pohrůžky jiné vážné újmy anebo zneužívaje tísně nebo závislosti jiného. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo odstavci 2 značný prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo 

c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než osmnáct let. 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-

li čin uvedený v odstavci 2 na osobě mladší než patnáct let. 

Statistika týkající se kuplířství se nachází v příloze č.1. 
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 S účinností od 22. 10. 2004 byl do trestního zákona zařazen § 232a-obchodování 

s lidmi, který nahradil zrušený § 246.(statistika viz. Příloha1.) Stalo se tak novelou TZ 

537/2004 Sb. § 232a rozšiřuje skutkové podstaty původního § 246. Tato novela souvisí 

s přijetím Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího 

dodatkového Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména 

se ženami a dětmi.  

 „Význam této nové úpravy lze spatřovat zejména ve dvou aspektech: 

1) Nově zavedená skutková podstata důsledně rozlišuje obchodování s osobami 

mladšími 18 let (dětmi), které je prohlášeno za trestné v každém případe, a to i když 

nebylo použito prostředku k dosažení cíle vyjmenovaných v odst. 2 (násilí, pohrůžky 

násilí nebo lsti atd.), a obchodování s osobami staršími 18 let, u nichž je vázána 

možnost trestního postihu pachatele na podmínku použití násilí, pohrůžky násilí nebo 

lsti…, tedy na podmínku vyvinutí určité formy nátlaku či existence jiných okolností, 

které zabrání této osobě svobodně se rozhodovat. Zakotvení těchto zvláštních podmínek 

mající vliv na svobodné rozhodování člověka a tím i na udělení jeho souhlasu k 

určitému jednání vychází z všeobecně uznávané teorie projevu vůle - svolení, které 

musí být dáno svobodně, dobrovolně a vážně, nesmí být vyvolané lstí a nesmí být dáno 

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2) Druhou významnou změnou je pak zrušení podmínky obchodování osoby přes 

státní hranice a zavedení trestnosti obchodování s lidmi prováděného i vnitrostátně. 

Tímto ustanovením bylo reagováno na změnu situace, kdy se ČR stává z původní země 

zdrojové zemí cílovou.“95 

§ 232a obchodování s lidmi  

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá 

osobu mladší osmnácti let, aby jí bylo užito 

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo 

zneužívání, 

b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 

c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, 

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 

                                                 
95 http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/data/files/stan-232a-tz.pdf, 20.4.2008 
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(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného za použití násilí, pohrůžky násilí nebo   

lstí anebo zneužitím jeho omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, 

zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ho bylo užito 

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo 

zneužívání, 

b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 

c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, 

a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované 

skupiny, 

b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo 

smrti, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. 

 (4)Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, 

a)způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,smrt 

nebo jiný zvlášť závažný následek, 

b)spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo 

c)spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více 

státech. 

 

 V souvislosti s humanitárním právem bych na tomto místě zmínila § 259a 

Mučení a jiné nelidské zacházení. Jedná se o závazek plynoucí z Úmluvy proti mučení 

a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu trestání či zacházení. Dle tohoto 

paragrafu se trestného činu dopustí ten, „kdo v souvislosti s výkonem pravomoci 

státního orgánu, orgánu územní samosprávy nebo soudu jinému mučením nebo jiným 

nelidským a krutým zacházením působí tělesné nebo duševní utrpění“. Trestní sazby 

odnětí svobody se pohybují od šesti měsíců do tří let, při kvalifikovaných skutkových 

podstatách pak od jednoho roku do patnácti let. 

 Obchodování se ženami se týká v  § 233 uveden trestný čin Zavlečení do ciziny. 

Objektem tohoto trestného činu je osobní svoboda ve smyslu svobody pohybu. 

Zavlečením se rozumí dopravit člověka mimo Českou republiku proti jeho vůli. Většina 

případů se odehraje následujícím způsobem: pachatelé násilím přinutí posádku letadla 

pro vnitrostátní dopravu, aby změnila kurz a přistála v jiném státě. Co se týče statistiky 
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páchání tohoto trestného činu, v letech 1998 až 2001 nebyl nikdo odsouzen, v roce 

2002 se jednalo pouze o jednu osobu.96 

 

6.3  Problematika prostituce 
  

„Lze konstatovat, že prostituce je pohlavní styk s jinou osobou nebo osobami za 

úplatu. Pohlavním stykem se v tomto smyslu rozumí jakýkoli způsob ukájení 

pohlavního pudu na těle jiné osoby, ať již stejného či různého pohlaví, takže jde o širší 

pojem než soulož.“97 

 Samotné provozování prostituce není trestným činem, může se ale jednat 

o přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. c) zákona 200/1990 Sb. o 

přestupcích, jestliže pachatel „vzbudí veřejné pohoršení“. Někdy by se mohlo jednat 

o naplnění skutkové podstaty trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 trestního 

zákona, jestliže by se osoba provozující prostituci „dopustila na místě veřejně 

přístupném hrubé neslušnosti“. 

 Tato problematika je v úzké spojitosti se životními podmínkami žen 

vykonávajících prostituci. Určitá regulace z důvodu minimalizace rizik s ní spojených 

je proto prospěšná. Pokud jde o rizika, může se jednat organizovaný zločin, prostituci, 

která je vykonávána nedobrovolně nebo zdravotní rizika na straně prostitutek i jejich 

klientů. Přes tyto kladné aspekty je nutno vidět i nevýhody registrace. Jedná se hlavně o 

to, že by mohlo docházet k stigmatizaci prostitutek a jejich následní diskriminaci. Co se 

týče obchodování se ženami, pozitivním ustanovením by byl zákaz vykonávání 

prostituce na ulicích. Právě tam ženám hrozí rizika, často se stávají oběťmi násilí a 

pachatelů obchodu se ženami. 

V nejbližších měsících by se proto Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR měla 

zabývat návrhem zákona o regulaci prostituce. Tento stanovuje podmínky, za kterých je 

možné prostituci vykonávat. Zákon připravilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. 

 „Nadále by bylo možné tyto sexuální služby provozovat jen na základě registrace 

u příslušného obecního úřadu a za dodržení přesně daných podmínek. Mezi ně patří 

zejména zdravotní způsobilost, místa, kde je možné prostituci nabízet, trestní 

způsobilost a zletilost osob, které prostituci nabízejí. Poskytovatel sexuálních služeb 

                                                 
96 Trávníčková, I.:Obchodování se ženami z pohledu České republiky, Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, Praha 2004, str. 52 
97 Ibid. 
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musí mít také zdravotní pojištění. Zákon rovněž určuje podmínky pro provoz podniků, 

které se na erotické služby zaměřují. Jednoznačně také říká, že prostituce nemůže být 

vykonávána v jakémkoli zaměstnaneckém poměru.“98 

Přijetí tohoto zákona by muselo předcházet přijetí zákona, který by vypověděl 

účast České republiky z Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání 

prostituce druhých osob a jejího Závěrečního protokolu z roku 1950. 

Pro Československo platí tyto dokumenty od roku 1958. Úmluva zavazuje státy, 

jak už název napovídá, k vymýcení prostituce a obchodu s lidmi, regulací prostituce by 

tedy Česká republika porušila závazky z této úmluvy plynoucí. 

Regulace prostituce by měla najít svoji konkrétní podobu ve změně trestního 

zákona, konkrétně by se mělo jednat o změnu § 204-kuplířství a zavedení nového 

§178b. 

Takto změněný § 204 odst. 1 by měl znít: 

„Kdo jiného přiměje nebo svede k provozování prostituce nebo jej k prostituci 

neoprávněně zjedná, kdo přijímá majetkový prospěch z prostituce neoprávněně 

provozované jiným, nebo kdo z prostituce provozované jiným kořistí, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta.“99 

Je tedy patrné, že oproti stávajícímu znění § 204 odst. 1, už skutková podstata 

nespočívá v prostém zjednání jednotlivce k prostituci, ale v zjednání bez oprávnění, 

výraz „neoprávněně“ se vyskytuje i u „přijímání majetkového prospěchu z prostituce 

neoprávněně poskytované jiným“. 

 §178b-Nedovolené vykonávání prostituce 

„Kdo bez oprávnění vykonává prostituci a byl již za takový čin v posledních třech 

letech odsouzen nebo postižen, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 

peněžitým trestem.“100 

 Navrhovatelé zákona o regulaci prostituce argumentují mimo jiné tím, že 

z dnešního pohledu se zdá být snaha o úplné vymýcení prostituce nereálná, je proto 

potřeba zaobírat se její zákonní úpravou. Zároveň uvádějí, že výpověď Úmluvy o 

potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob není 

                                                 
98 http://magistrat.praha-mesto.cz/75692_Praha-pripravila-navrh-zakona-o-regulaci-prostituce, 21.4.2008 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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v rozporu se závazky ČR v Evropské unii, jelikož i řada jiných členských států EU není 

smluvní stranou Úmluvy.101 

 

 

6.4 Institut vykázání 
  

 Od 1.1. 2007 nabyl účinnosti zákon 135/2006 Sb. Touto novelou o „změně 

zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím“ se pozitivně mění situace žen 

ohrožených tímto druhem násilím. Jedná se o změnu zákona o policii České republiky 

(zákon 283/1991 Sb.), občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), trestního 

zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) a zákonů o sociálním zabezpečení. 

 Návrh zákona vypracovala Aliance proti domácímu násilí, která vznikla na půdě 

poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tímto zákonem jsou rozšířeny kompetence 

policie o pravomoc vykázat násilnou osobu na 10 dní ze společného obydlí, jestliže 

vzhledem k předcházejícím útokům hrozí nebezpečný útok proti životu, zdraví, 

svobodě nebo zvlášť závažný útok proti lidské důstojnosti. Je sice pravda, že touto 

pravomocí policie se výrazně zasahuje do práv, zatím jen podezřelé osoby, ale je to na 

druhou stranu vhodnější, než riskovat útok proti možné oběti. Do 48 hodin po oznámení 

případu domácího násilí policií budou oběti domácího násilí k dispozici pracovníci 

intervenčních center, aby jí pomohli v psychologické, právní nebo jiné oblasti. Zda se 

jedná o hrozbu domácího násilí musí posoudit policie u každého případu individuálně. 

V případě kladného posouzení případu domácího násilí a následného vykázání 

pachatele ze společné domácnosti se tam pachatel nesmí vrátit dřív, a to ani se 

souhlasem oběti. Jestliže pachatel nesouhlasí s vykázáním, může proti němu na místě 

podat námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá 

bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání. 

Vykázaná osoba může dále do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání podat 

příslušnému krajskému ředitelství námitky písemně. Lhůta pro podání námitek počíná 

běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí potvrzení o vykázání a je 

považována za dodrženou, jsou-li námitky nejpozději v její poslední den předány k 

                                                 
101 http://magistrat.praha-mesto.cz/75692_Praha-pripravila-navrh-zakona-o-regulaci-prostituce, 
21.4.2008 
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poštovní přepravě nebo podány u příslušného krajského ředitelství. O tomto právu 

policista vykázanou osobu poučí před předáním potvrzení o vykázání. 

Shledá-li příslušné krajské ředitelství, že podmínky pro vykázání nebyly splněny, 

vykázání ukončí a o této skutečnosti vyrozumí ohroženou a vykázanou osobu bez 

zbytečného odkladu. 

 Není-li pachatel přítomen ve společném obydlí v době policejního zákroku, stává 

se rozhodnutí o vykázání pro něj účinné od okamžiku, kdy se o něm doví. Osobě, které 

se vykázání týká, bude umožněno vzít si před odchodem osobní věci a policisté ji poučí 

o možnostech ubytování. V souvislosti s touto novou policejní kompetencí bylo nutné, 

aby byl trestní zákon novelizován i co do postihu pachatele za nesplnění dané 

povinnosti. Proto zákon stanovuje, že závažné nebo opakované jednání proti vykázání 

či zákazu vstupu je trestným činem podle § 171 trestního zákona, jedná se tedy o 

maření výkonu úředního rozhodnutí. Trestní sazba při tomto trestním činu činí až šest 

měsíců odnětí svobody nebo peněžitý trest. Rozhodnutí o vykázání policie vydá 

z úřední povinnosti, nevyžaduje se souhlas oběti. Odvolání je možné, ale bez 

odkladního účinku. 

Oběť bude policií informována o možnosti podat návrh na předběžné opatření. 

Obsahem předběžného opatření může být povinnost dočasně opustit společné obydlí a 

jeho bezprostřední okolí, nebo zákaz vstupu do společného obydlí, nebo se může jednat 

o zákaz setkávání s ohroženou osobou. Okresní soud o opatření musí rozhodnout do 48 

hodin a samotné opatření trvá po dobu jednoho měsíce. Jestliže mu předcházelo 

policejní vykázání, počítá se lhůta jeden měsíc až po skončení policejní lhůty. Zároveň 

je možné tuto dobu prodloužit, předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím 

jednoho roku od jeho nařízení.  

Co se týče statistiky, v ČR bylo v prvním čtvrtletí roku 2007 uskutečněno 254 

vykázání.102 

6.5 Plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace 
 

V roce 2008 byla dokončena čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění Úmluvy o 

odstranění všech forem diskriminace103 za rok 2004 až 2008, kterou  vypracoval 

                                                 
102 Čírtková, L.: Moderní psychologie pro právníky, Grada, Praha 2008, str.44 
103 Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen za 
období od 1.ledna 2004 do 31. července 2008 
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zmocněnec vlády pro lidská práva . Zpráva kromě jiného obsahuje i stanovisko Výboru 

k plnění úmluvy v ČR.  

Výbor ČR vytýká, že ještě nepřijala obecný antidiskriminační zákon, který by 

obsahoval definici diskriminace žen podle čl.1 Úmluvy a vyjádřil doporučení, aby 

taková definice byla včleněna do národní legislativy. Zákon byl přijat Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR, ale prezident republiky jej vetoval v roce 2008. Návrh 

antidiskriminačního zákona definuje pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, 

obtěžování, sexuální obtěžování. Za diskriminaci považuje také pokyn a navádění k 

diskriminaci.  

Co se týče pracovněprávní oblasti, v roce 2006 byl přijat nový zákoník práce, 

který v pracovněprávních vztazích zakazuje jakoukoliv diskriminaci, což je 

jednoznačně pozitivní opatření. 

Výbor ve svém doporučení vyjádřil znepokojení nad současnou definicí 

znásilnění. V současné době je Parlamentem ČR projednáván vládní návrh nového 

trestního zákoníku, který má nahradit ten současný. V návrhu nového trestního 

zákoníku § 183 odst. 1 stanoví, že „trestného činu znásilnění se dopustí ten, kdo jiného 

násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu 

styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti“. Nový trestní zákon navíc 

obsahuje kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto trestného činu, která zavádí 

přísnější postih, pokud byl čin v odst. 1 spáchán souloží nebo jiným pohlavním stykem 

provedeným způsobem srovnatelným se souloží. 

Výbor také kritizuje ČR, jelikož ta doteď neratifikovala Úmluvu o potlačování 

nadnárodního organizovaného zločinu a Protokol k ní a také se nedostatečně zabývá 

situací romských žen a dívek, které jsou v mnohých sférách diskriminovány.104 

                                                 
104 Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen za 
období od 1.ledna 2004 do 31. července 2008 
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7. Právní úprava násilí na ženách na Slovensku 
 

V oblasti problematiky domácího násilí a násilí páchaného na ženách obecně je 

Slovenská republika považována za stát, který v tomto směru vykročil vpřed reformám. 

Je to zřejmé z přijetí novel Trestního zákona, Trestního řádu, Občanského zákoníku a 

Občanského soudního řádu. 

Slovensko už počátkem nového tisíciletí přijalo systém právních ustanovení 

chránící oběti domácího násilí. Jedná se hlavně o zpřísnění trestů pachatelů násilí na 

ženách a ochranu jejich obětí. 

„Podle obyvatel Slovenska je násilí páchané na ženách závažným problémem. 

Týraní a bití ženy svým partnerem za vážný problém považuje 87 % obyvatel SR, z 

toho 46 % jej považuje za velmi závažný a 41 % za dost závažný. Jako velmi závažný 

problém ho hodnotí o něco častěji ženy, nejčastěji ve věkové skupině od 35 do 54 let, 

se středoškolním vzděláním s maturitou.“105 

7.1 Trestní zákon č. 300/2005 Sb. 
 

S pojmem násilí se můžeme setkat Trestním zákoně, konkrétně v jeho § 122 odst. 

7, který praví, že „ trestný čin je spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou 

pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí“.106 

Novelou trestního zákona 183/1999 Sb. byla skutková podstata § 215 trestního 

zákona změněna tak, že z týrání osoby svěřené byla rozšířena i na osobu blízkou. 

Jelikož se ale definice blízké osoby nevztahovala na případy, kdy partneři spolu nežijí 

ve společné domácnosti, přistoupilo se novelou č. 421/2002 Sb. k rozšíření této 

definice. Osobou blízkou se tedy od roku 2002 rozumí i bývalý manžel, druh, bývalý 

druh, rodič společného dítěte, příbuzný v pokolení přímém, osvojenec, osvojitel, 

sourozenec, manžel a osoba, která s pachatelem žije nebo žila ve společné domácnosti. 

Tato definice se týká trestných činů vyhrožování usmrcením, ublížení na zdraví, týrání 

blízké osoby a svěřené osoby, vydírání, znásilnění, sexuálního násilí a sexuálního 

zneužívání. 

                                                 
105 http://www.zastavmenasilie.sk/?vyskumy, 29.10.2008 
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Po přijetí nového trestního zákona 300/2005 Sb. je definice osoby blízké uvedena 

v §127 odst. 5 ve skoro stejném, následujícím znění: 

„Blízkou osobou se pro účely trestných činů vydírání podle § 189, znásilnění 

podle § 199 odst. 2, sexuálního násilí podle § 200 odst. 2, sexuálního zneužívání podle 

§ 201 odst. 2, týraní blízké osoby a svěřené osoby podle § 208 nebo nebezpečného 

vyhrožování podle § 360 odst. 2 rozumí též bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič 

společného dítěte a osoba, která je ve vztahu k nim blízkou osobou podle odstavce 4, 

jako i osoba, která s pachatelem žije anebo žila ve společné domácnosti.“ 

Tato změna vychází, jak už jsem výše zmínila ze skutečnosti, že i po rozvodu 

manželství žijí bývalí manželé častokrát nadále ve společném bytě nebo domě. 

Dalším pozitivním krokem, který se odrazil v trestním zákoně bylo zavedení 

zákazu přiblížení se pachatele k oběti na vzdálenost menší než pět metrů a zároveň 

zákaz zdržování se v blízkosti obydlí oběti. Tyto opatření může uložit soud jako součást 

trestu nebo podmínečného propuštění z výkonu trestu. Negativem ale zůstává chybějící 

ustanovení o úplném zákazu pachatele kontaktovat svoji oběť. 

„Novým je i znění § 208-týrání blízké a svěřené osoby. Protože do roku 2002 

platné ustanovení přinášelo s sebou interpretační problémy používajíc slova jako 

„opakované bití, neoprávněné uzavírání, nadměrné vyvolávaní strachu anebo stresu, 

nepřiměřené a neodůvodněné trestání“, bylo toto ustanovení přeformulované tak, aby 

jakékoliv opakované násilí jakéhokoliv druhu, kterého důsledkem je fyzické anebo 

psychické utrpení oběti, bylo bez pochybností možné kvalifikovat jako týrání blízké a 

svěřené osoby. Z definice tohoto trestného činu se vypustili pojmy jako „nadměrné, 

bezdůvodné a nepřiměřené násilí“ a vyjmenovali se různé způsoby, kterými možno 

tento trestný čin spáchat.“ 107„Toto ustanovení možno považovat pro potřeby trestního 

zákona za vzorovou definici domácího násilí, jelikož žádná jiná ani ve všeobecných 

ustanoveních Trestního zákona není.“108 

S danou problematikou mohou souviset i trestné činy vraždy podle § 145, loupeže 

podle § 188, vydírání podle § 189 anebo sexuálního násilí podle § 200. 

V § 189-vydírání se nově zavedeno ustanovení, dle kterého tento trestný čin 

spáchán na blízké osobě je přísněji trestán. Blízká osoba je totiž zařazena pod pojem 

                                                 
107 http://www.zastavmenasilie.sk/?zakony_upresnenie, 21.4.2008 
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osoby chráněné. Tato přísnější úprava se týká i trestného činu dle § 199- znásilnění, § 

200 sexuálního násilí a § 201- sexuálního zneužívání. 

7.2 Trestní řád č. 650/2005 Sb. 
 

Za jednu z nejdůležitějších změn Trestního řádu je možné považovat změnu § 

211, ve kterém je stanovené, kdy je nutný souhlas poškozeného se zahájením trestního 

stíhaní. Z tohoto paragrafu byli vypuštěné trestné činy násilí proti skupině obyvatel a 

proti jednotlivci, trestné činy ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, 

porušování domovní svobody a znásilnění. 

Neméně významný krok zajišťující ochranu obětí před pachateli je zahájení 

trestního stíhání v souladu s § 199 Trestního řádu. Od této doby je totiž orgánům 

činným v trestním řízení umožněno využít opatření zakotvení v hlavě čtvrté a páté. Po 

vydání usnesení o sdělení obvinění je často významným prostředkem rozhodnutí o 

vazbě obviněného. Procesní podklad bychom našli v § 71 odst. 1 písm. c, jedná se o 

preventivní vazbu. 109 

7.3 Občanský zákoník č. 40/1964 
 

 S účinností od 1. 1. 2003 byl změněn občanský zákoník novelou č. 526/2002. 

Nový §705a zní „Jestliže se z důvodu  fyzického násilí anebo psychického násilí, anebo 

hrozby tímto násilím ve vztahu k manželovi anebo k rozvedenému manželovi jako 

společnému uživatelovi bytu anebo k blízké osobě, která s ním bydlí společně v bytě, 

stalo další spolužití nesnesitelným, může soud na návrh jednoho z manželů anebo  

rozvedených manželů omezit užívací právo druhého z nich, anebo jej z jeho užívaní 

úplně vyloučit.“ 

Při těchto ustanoveních soudy aplikují definici osoby blízké uvedenou v trestním 

zákoně. Omezení nebo vyloučení z užívání je možné, jestliže je dům v podílovém nebo 

bezpodílovém vlastnictví, nebo se jedná o byt, ve kterém jsou manželé, popřípadě 

bývalí manželé společními nájemci. Jestliže se jedná o případ domácího násilí, po 

zrušení společného nájmu není u pachatele jakýkoliv nárok na bytovou náhradu. 

U nájmu není rozhodující, zda se jedná o komunální nebo družstevní byt. Co ale je 

podstatné, je aby k bytu, kde má být užívací právo omezeno, měli manželé společné 
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užívací právo, došlo mezi nimi k násilí nebo násilí hrozilo a směřovalo proti druhému 

uživateli a zároveň by další spolužití v důsledku hrozby násilím nebo násilí vykonaného 

bylo nesnesitelné. Soud rozhoduje na návrh.110 

Podobné ustanovení proti domácímu násilí obsahuje i návrh nového českého 

občanského zákoníku. Podle § 633„(1) Stane-li se další společné bydlení manželů v 

domě nebo bytě, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich 

nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí, anebo hrozby takového násilí 

vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na 

návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého 

manžela v domě nebo bytě bydlet.(2) Stejně lze postupovat v případě, že se jedná o 

manžele rozvedené, jakož i v případě, kdy manželé nebo rozvedení manželé bydlí 

společně jinde než v rodinné domácnosti.“ 

Soud rozhodne o omezení nebo vyloučení práva manžela v domě bydlet nejdéle na 

dobu šesti měsíců, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, může rozhodnout i opakovaně. 

7.4 Občanský soudní řád č. 99/1963 
 

Občanský soudní řád byl novelizován k datu 1. 1. 2003 novelou č. 424/2002 Sb. 

Změny se týkají hlavně předběžných opatření. V § 76 odst.1 písm.g je zakotvena 

možnost, aby soud osobě důvodně podezřelé z násilí zakázal vstup do obydlí, ve kterém 

se nachází potenciální oběť tohoto násilí. Lhůta pro vydání takovýchto předběžných 

opatření činí 7 dní ode dne podání návrhu. Soudy rozhodují o předběžném opatření 

prostřednictvím usnesení, které je předběžně vykonatelné.  

V § 75a odst. 1 a v § 76 odst. 1 jsou uvedeny příklady předběžných opatření 

soudu. Jestliže se jedná o domácí násilí, je možné nařídit hlavně:  

1. aby účastník odevzdal dítě do péče druhého rodiče, nebo do péče osoby, kterou 

označí soud, 

2. aby účastník nevstupoval dočasně do domu nebo bytu, ve kterém bydlí osoba 

blízká nebo osoba, která je v jeho péči nebo výchově, ve vztahu ke které je důvodně 

podezřelý z násilí, nebo 
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3. aby bylo dítě dočasně svěřeno do péče fyzické nebo právnické osoby, jestliže 

je toto dítě bez jakékoli péče nebo jestliže je jeho život, zdraví nebo příznivý vývoj 

vážně ohrožen nebo narušen.111 

V současné době se na Slovensku uvažuje o zavedení „institutu vykázání“, jak jej 

známe z ČR. Tento institut by měl být součástí novely zákona o policejním sboru. 

Násilník by v případě domácího násilí odevzdal klíče od bytu a byl z domova vykázán 

na 48 hodin. Zároveň by byla zavedena nová skutková podstata ve vztahu k maření 

výkonu úřadního rozhodnutí, násilník by se tedy dopustil spáchání zvláštního trestného 

činu. Po dobu dvou dní, kdy bude násilník z bytu vykázán, má ohrožená osoba možnost 

obrátit se na soud. V souvislosti s dvoudenní lhůtou vznikají pochybnosti, jestli je to 

dostatečná doba pro rozhodnutí soudu. Slovenský ministr spravedlnosti Štefan Harabin 

ale soudí, že doba je dost dlouhá. Jestliže se v průběhu dvou dní oběť obrátí na soud, 

vykázání platí až do vykonatelnosti rozhodnutí soudu o předběžném opatření. 

Slovensko by se rádo inspirovalo Českou republikou, i co se týče funkce intervenčních 

center, které se v případě vykázání násilníka z bytu s postiženou osobou spojí a zajistí jí 

kompletní poradenský servis. Tato centra jsou o daném jevu informovány přímo 

policií.112 

I Slovensko se podobně jako Česká republika potýká s fenoménem obchodu se 

ženami. Slovensko v posledních letech mění svůj statut ze země zdrojové na zemi 

transferovou, je tedy příznačné, že přes SR proudí ženy z východní Evropy do Evropy 

západní.  

Specifickou skupinu tvoří slovenské ženy nacházející se na území ČR, které zde 

pracují jako prostitutky. Většinou se jedná o romské ženy s nízkým vzděláním, 

pracující v blízkosti česko-německých hranic. Najdeme tady ženy, které přijely do ČR 

vykonávat prostituci dobrovolně a později byly k této práci nuceny nebo jim jejich 

pasáky nebyly vypláceny peníze. Taky sem mnohé přijely vykonávat jinou práci, ale na 

místě byly nuceny k prostituci. Problémem zůstává neochota žen spojit se s policií, 

hlavně proto, že jí nedůvěřují. Tyto ženy se setkávají v souvislosti s jejich prací 

s násilím ve formě vyhrožování, taky se může jednat o násilí fyzické. Pasáci často 

využívají negramotnost žen a jejich celkovou sníženou zeměpisní orientaci (nevědí 

například ve kterém městě se nacházejí, jelikož jsou drženy jenom v prostorech bytů, 
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klubů a pod.). K poslušnosti žen přispívá i fakt, že v romských osadách je zakořeněna 

silná patriarchální organizace.113 

 

Na závěr bych ráda konstatovala, že slovenské legislativní změny ve prospěch 

žen vnímám nejen já, ale i velká část slovenské veřejnosti pozitivně. Důležitou roli 

v tomto procesu sehrály slovenské nevládní organizace (Pro Familia, Možnosť voľby, 

Fenestra, Eset, Aspekt, Altera, Aliancia žien Slovenska), které na přelomu let 2001 a 

2002 zorganizovaly kampaň „Piata žena“, kde upozorňují na problém jménem domácí 

násilí. Tímto způsobem informovali o násilí na ženách širokou veřejnost. Zároveň se 

však domnívám, že problematika násilí na ženách je natolik důležitá, že je potřeba se jí 

nadále zabývat a snažit se nacházet způsoby, jak ženám pomoci. 
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8. Závěr 
 

Ve své práci jsem se zabývala problematikou násilí na ženách. Snažila jsem se 

rozebrat jednotlivé kategorie násilí a jejich aspekty. Také jsem se na tuto oblast 

podívala z pohledu historie a rozebrala jsem nejdůležitější mezinárodněprávní 

instrumenty, které danou problematiku upravují. 

Tato diplomová práce je koncipována tak, aby zmínila všechny hlavní oblasti, ve 

kterých se násilí na ženách odehrává.  

Po stručné kategorizaci následuje kapitola humanitární právo, kde jsem důraz 

kladna na ozřejmění nelehké pozice ženy v ozbrojených konfliktech a mezinárodní 

zločiny sexuálního charakteru.  

Obchodování se ženami jsem věnovala několik stran, ve kterých jsem naznačila 

hlavní směry obchodu. Rovněž jsem tady zmínila tvorbu mezinárodněprávní ochrany 

žen a její vývoj. 

Kapitola násilí jako forma diskriminace žen se podrobně zabývá domácím 

násilím, ale i dalšími kategoriemi diskriminace, jako jsou vraždy ze cti nebo ženské 

pohlavní mrzačení. 

Na závěr jsem shrnula jak se mezinárodněprávní instrumenty promítají do české 

legislativy, jaké jsou hlavní problémy násilí na ženách na domácí půdě a pro přiblížení 

uvedla i pár statistických informací v přílohách. Pro porovnání s Českou republikou, 

poslední kapitolu tvoří právní úprava násilí na ženách na Slovensku. 

Situace týkající se žen se podle mne mění k lepšímu alespoň z hlediska 

informovanosti veřejnosti, také jsou zřejmé snahy států o vymýcení násilí na ženách, 

pořád je ale potřeba se právy žen zabývat, a to jak z pohledu mezinárodního práva tak i 

z hlediska práva vnitrostátního.  
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10. Přílohy 

10.1 Příloha I 
 

Počty Policií ČR zjištěných trestných činů obchodování s lidmi 
v ČR (dle § 232a, dříve § 246 TZ) 114 

 
Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Zjištěno 

trestných činů 
34 23 13 27 15 10 13 16 16 10 

Objasněno 
trestných činů 

34 22 13 25 10 9 12 11 13 9 

Počty 
vyšetřovaných a 
stíhaných osob 

49 38 21 26 12 19 30 18 11 18 

 
Počty pravomocně odsouzených osob a uložených trestů za 
obchodování s lidmi (dle § 232a,dříve § 246 trestního zákona)115 

 
Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007116 
Počet 
odsouzených 
osob 

5 25 16 15 20 5 12 20 2 4 

K nepodm. 
trestu 

3 17 6 7 5 1 3 8 0 3 

K 
podmíněnému 
trestu 

2 8 10 8 15 4 9 12 2 1 

Počty Policií ČR registrovaných obětí obchodování s lidmi (dle § 
232a, dříve § 246 trestního zákona)117 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007118 
Oběti-ženy 2 3 10 7 5 
Oběti-muži 1 0 0 2 1 
Oběti-
skupiny 

8 10 6 9 4 

Počet osob 
ve skupinách 

50 69 27 63 23 

Celkem 53 72 43 72 29 
 

                                                 
114 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/files/strategie_08-114072.pdf, 9.10.2008 
115 Ibid. 
116 Údaje za první pololetí roku 2007 
117 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/files/strategie_08-114072.pdf, 9. 10. 2008 
118 Údaje k 30.9.2007 
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Obchodování se ženami v ČR-věk pachatele119 

Rok/Věk 15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50 a 
více 

1996 0 0 5 3 1 1 0 
1997 1 0 1 3 3 0 1 
1998 0 0 0 2 3 0 0 
1999 0 1 2 8 8 5 1 
2000 0 1 3 2 7 2 1 
2001 0 0 4 4 4 2 1 
 
 S problematikou obchodu se ženami souvisí i páchání trestního činu kuplířství. Dvě 

následující tabulky dokumentují počet zjištěných trestných činů podle §204 trestního 

zákona od roku 2000 do roku 2007 a věk pachatelů od roku 1996 do roku 2001. 

Počty Policií ČR zjištěných trestných činů Kuplířství (dle §204 
trestního zákona)120 

 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Zjištěno 
trestných činů 

130 150 116 101 83 123 85 32 

Počet 
vyšetřovaných 
a stíhaných 
osob 

163 133 107 103 105 119 98 46 

 
Kuplířství(§204 trestního zákona) - věk pachatele121 

 
Rok/Věk 15-

17 

18-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50 a 

více 

1996 2 4 12 5 22 12 1 

1997 3 4 11 19 18 16 3 

1998 2 12 25 33 38 16 5 

1999 12 10 23 36 28 11 3 

2000 3 2 19 21 28 15 6 

2001 9 8 13 11 27 16 1 

 
 

                                                 
119 Trávníčková, I.:Obchodování se ženami z pohledu České republiky, Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, Praha 2004, str. 56 
120 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rs_atlantic/data/files/strategie_08-114072.pdf, 9.10.2008 
121 Trávníčková, I.:Obchodování se ženami z pohledu České republiky, Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, Praha 2004, str. 58 
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Propojení obchodu s lidmi se souvisejícím druhem trestné 
činnosti122 

 
Druh trestné činnosti Frekvence výskytu Procenta 

Pašování drog někdy 

často 

26,3 

31,6 

Pašování zbraní někdy 

často 

10,5 

5,3 

Pašování zboží někdy 

často 

 

10,5 

15,8 

Vykořisťování 

prostitucí 

často 

téměř vždy 

 

15,8 

57,9 

Praní peněz často 

Téměř vždy 

26,3 

10,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Trávníčková, I.:Obchodování se ženami z pohledu České republiky, Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, Praha 2004, str. 82 
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10.2 Příloha II 

 

Údaje zaznamenané specializovaným útvarem prezídia 

policejného zboru při odhalovaní trestných činů obchodování 

s lidmi v SR:123 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Zjištěné 

trestné činy 

27 14 19 13 

Objasněné 

trestné činy 

18 (66,7%) 4 (28,6%) 6 (31,6%) 4 (30,8%) 

Stíhaní 

pachatelé 

muži/ženy 

21  

(14/7) 

6  

(6/0) 

11 

(8/3) 

11 

(10/1) 

Poškození 

spolu 

muži/ženy 

33 

(4/29) 

18 

(2/16) 

31 

(2/29) 

10 

(0/10) 

Poškození 

podle věku 

3 (7 - 15 r.) 

6 (16 - 18 r.) 

6 (19 - 21 r.) 

18 (nad 21 r.) 

4 (16 - 18 r.) 

3 (19 - 21 r.) 

11 (nad 21 r.) 

1 (7 - 15 r.) 

7 (16 - 18 r.) 

3 (19 - 21 r.) 

20 (nad 21 r.) 

3 (16 - 18 r.) 

3 (19 - 21 r.) 

4 (nad 21 r.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-a-slovenska-republika, 29.10.2008 
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11. Resumé 
 
 

Mezinárodněprávní aspekty násilí na ženách 
 

The international legal aspects of the violence against women 

 

The theme of this thesis is concerning with the violence against women. There are 

three basic areas of violence against women: 

1. the area of a humanitarian law 

2.  trafficking in women 

3. discrimination against women 

The humanitarian law is connected with a status of women in an army conflict. 

An army conflict does not necessary need to take place in several countries. There is 

also a possibility of a national conflict. 

The basic international documents in this field are Geneva Conventions and 

Protocols to them. Presently almost all the states in the world are contract parties of 

these Conventions. 

In 2002 The Rome Statute of the International Criminal Court entered into force. 

International Criminal Court is the is the first permanent, treaty based, international 

criminal court established to help end impunity for the perpetrators of the most serious 

crimes of concern to the international community. This court, among other things, helps 

to women as victims of the violence to be better protected. 

Trafficking in women is a very actual theme. There are millions of girls and 

women all over the world who became victims of this type of human trafficking. This is 

an international, organized, criminal phenomenon that has grave consequences for the 

safety, welfare and human rights of its victims.  

This phenomenon is able to totally destroy victims' lives. Countries are affected in 

various ways, some see their young women being lured to leave their home country and 

ending up in the sex industry abroad, other countries act mainly as transit countries, 

while several other receive women from different countries who become victims of 

sexual exploitation.  

Violence against women as a form of Discrimination against women involve 

female circumcision and orher harmfull traditions. The form of discrimination is also 
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domestic violence, which  has a lot of forms including physical violence, sexual abuse, 

emotional abuse, intimidation, economic deprivation, and threats of violence. The most 

important document in this field is Convention on the elimination of all forms of 

discrimination against women. 

The last two chapters are dealing with Czech and Slovak legal system and with 

the protection of women covered by the national legislature. 
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