
ZÁVĚR 

Domácí násilí bylo po dlouhá staletí běžnou součást rodinného života. Muž, hlava 

rodiny, měl moc nad životem svých blízkých. Rozhodoval o sňatku dcery, vzdělání syna, 

trestu pro „neposlušnou“ manželku. Rozdělení na mužské a ženské role bylo ve společnosti 

striktně dodržováno. Co se událo v rodině, to tam také zůstalo. Žádné domácí násilí oficiálně 

neexistovalo.   

Přístup státu a společnosti se postupem času změnil. Vývoj směřoval od ignorování 

problému, přes postih nejkřiklavějších incidentů až po snahu domácímu násilí předcházet. 

Dnes společnost fenomén domácího násilí nejen zná, ale také vnímá jeho závažnost a nutnost 

zásahu zvenku při jeho řešení. Zcitlivění veřejnosti, ať už laické či odborné, je klíčové. Jen 

nulová tolerance násilí uvnitř rodiny může vést k důslednému řešení problému. 

  Na začátku 21. století téměř všichni obyvatelé České republiky vědí, co je domácí 

násilí.1 Nebyla to snadná cesta. Na jejím počátku bylo zavírání očí před problémem, případně 

nedostatečné a nesystematické postihování nejzávažnějších činů. První pozitivní změnu 

přineslo vložení samostatné skutkové podstaty § 215a do trestního zákona. Umožnilo trestat 

zlé zacházení pachatele s osobou, která s ním sdílí obydlí, bez ohledu na to, zda jednotlivý 

útok dosáhl intenzity trestného činu. Kriminalizace domácího násilí byla značným úspěchem, 

ale praxe ukázala, že tvrdé izolované opatření mnohdy nic nevyřeší. Proto se stát vydal cestou 

prevence a mezioborové spolupráce. Parlament schválil zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu 

proti domácímu násilí. Od začátku roku 2007 je tak v pravomoci policie možnost preventivně 

vykázat násilnou osobu. Následně je oběti podána pomocná ruka odborníků intervenčních 

center. Možnost zapojit se dostaly i civilní soudy. Tato komplexní úprava značně posílila 

postavení oběti a dala jí reálnou možnost změnit svou situaci. 

Jevu domácího násilí je věnována pozornost i nadále. Dvouletá zkušenost 

s fungováním zákona na ochranu proti domácímu násilí se odrazila ve změnách úpravy 

vykázání v novém zákoně o policii. Trestní zákoník, účinný od roku 2010, zakotvil trestnost 

stalkingu a zpřísnil některé trestní sazby. 

                                                           

1 Reprezentativní výzkum agentury STEM pro BKB a Philip Morris ČR v roce 2006 zjistil, že 97 % obyvatel ČR 
starších 15 let ví, nebo alespoň tuší, co si pod pojmem domácí násilí představit. Výsledek dostupný na: 
<http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/statistiky/reprezentativni-vyzkum-2006-stem/r93>  



Lze tedy shrnout, že Česká republika udělala v oblasti domácího násilí velký pokrok. 

Komplexní přístup a spolupráce orgánů při jeho řešení se osvědčil. Strategie boje s domácím 

násilím by měla být založena na třech prvcích -  na ochraně oběti a postihu pachatele, na 

podpoře oběti při návratu do normálního života a na prevenci. Trestní právo poskytuje účinné 

prostředky k potrestání násilné osoby. Potřebu změn vyžaduje oblast správního trestání a 

oblast upravující postavení oběti, ať už v přestupkovém či trestním řízení. Podpora oběti při 

návratu do normálního života je zajišťována zejména prací nestátních subjektů. Lze shrnout, 

že v České republice existuje široké spektrum neziskových organizací, které jsou připravené 

pomoci. Je však důležité, aby se ohrožené osoby o této možnosti dozvěděly. I nadále tedy 

budou hrát významnou roli mediální kampaně a osvětové programy, které by se podle mého 

názoru měly zaměřit cíleně na jednotlivé skupiny obětí a také na šíření informací do menších 

obcí. Prevence domácího násilí se ukazuje jako klíčová. Stát nebude mít nikdy možnost 

postihnout všechna závadná jednání, proto je důležité soustředit pozornost na to, aby se násilí 

neopakovalo či ještě lépe, aby k němu vůbec nedocházelo. Neziskové organizace poskytují 

programy pro práci s přímými oběťmi i jejich dětmi. Účinná prevence však nemůže být 

zaměřená jednostranně, pouze viktimologicky. Je nutné soustředit se také na práci s 

pachatelem, aby změnil své chování. Terapeutické programy pro násilné osoby již vznikají. 

Zahraniční zkušenosti poskytují vhodnou inspiraci při jejich koncipování, proto rozvoj této 

oblasti je podle mého názoru pouze otázkou času. Trestní právo dává možnosti pro aplikaci 

terapie. Nyní je tedy důležité, aby se uložení programu násilné osobě stalo součástí 

rozhodovací praxe soudů.     

 Česká republika má nakročeno správným směrem. Stát ani společnost před problémem 

již nezavírají oči. Nástroje k pomoci oběti i k postihu pachatele jsou v zákonech zakotveny. 

Avšak ani sebelepší právní norma nedokáže účinně pomoci, pokud není správně aplikována. 

Proto je potřeba zlepšit informovanost o specifikách domácího násilí u odborníků, kteří 

přichází do styku s ohroženými či násilnými osobami. Právě účinná aplikace norem v praxi 

ukáže, jaké další instrumenty bude potřeba v příštích letech zavést.   

 


