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„Pravděpodobnost být napaden a poraněn či usmrcen v bezpečí domova členy rodiny je 

třikrát vyšší než pravděpodobnost napadení na ulici.“1

                                                           
1 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 292. 
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ÚVOD 

Staré arabské přísloví praví: „Uhodí-li muž ženu jednou, uhodí ji i podruhé.“ 

Tato lapidární věta dokáže vystihnout podstatu domácího násilí jako opakované agrese 

násilníka vůči blízké osobě. Každé přísloví pramení ze staletími prověřené zkušenosti. 

Násilí mezi rodinnými příslušníky je fenomén starý jako lidstvo samo, ačkoli by se na 

první pohled mohlo zdát, že se problém týká až soudobé rodiny. 

Představa o novodobosti domácího násilí je ovlivněna skutečností, že teprve 

v posledních deseti letech začíná být domácí násilí veřejně diskutováno. Stává se 

mediálně skloňovaným pojmem. Lze se o něm dočíst v odborných publikacích, 

v rubrikách ženských časopisů a v denním tisku, je mu věnován prostor v televizních 

pořadech a na reklamních plochách. Tento stav však není dán aktuálností problému. 

Domácí násilí je s rodinou spjato od nepaměti. Zveřejnění fenoménu je výsledkem 

mnohaleté práce zejména neziskových organizací, které šíří informace o domácím násilí 

mezi laickou i odbornou veřejnost, pracují s oběťmi i pachateli a tím odkrývají celý 

rozsah problému.  

Domácí násilí je široké téma, svým rozsahem daleko přesahující možnosti 

diplomové práce. Tato práce si proto neklade za cíl věnovat se všem jeho aspektům, ale 

je zaměřena na řešení problému z hlediska oběti. Cílem je tedy nejprve načrtnout kdo je 

oběť, dále jakou pomoc může právní řád nabídnout, co následuje po ukončení násilného 

vztahu a v neposlední řadě také jaké jsou možnosti prevence. 

Pro práci s jevem domácího násilí, ať už se jedná o kriminalizaci určitých 

jednání, prevenci či programy pro oběti, je klíčové pochopení jeho podstaty a specifik. 

Obsahem první kapitoly je proto vymezení pojmu vůči pojmům příbuzným; popis znaků 

domácího násilí, jeho druhů a forem. Pozornost je věnována také příčinám a rizikovým 

faktorům, které mohou ovlivnit vznik násilí v rodině. Samostatný oddíl tvoří výběr 

mýtů, které o domácím násilí obecně panují a často vedou k jeho bagatelizaci či 

popírání. 
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Domácí násilí bylo zpočátku chápáno jako útok muže na ženu. Statistiky a 

průzkumy však ukazují, že ohroženou osobou nemusí být pouze žena, stejně jako 

útočníkem nemusí být vždy jen muž. Druhá kapitola, jejímž předmětem je násilný 

vztah, se proto zaměřuje v části věnované obětem nejen na ženy, ale i na jiné skupiny, 

jako jsou například muži či senioři. V části věnované pachateli je pozornost soustředěna 

na rizikové vlastnosti a možné typologie domácích násilníků.  

Společnost přestává násilí uvnitř rodinného kruhu vnímat jako individuální 

problém ohrožených osob a začíná jej hodnotit jako problém společenský, který nejen 

dává právo, ale současně i ukládá povinnost státním orgánům zasáhnout do soukromí 

jednotlivců. Nástroje, kterými tak stát může činit, byly přijímány postupně. Za první 

zlom lze označit přijetí novely trestního zákona, která zařadila mezi skutkové podstaty 

týrání osoby žijící ve společném bytě či domě [§ 215a TZ (1961)]. Neméně významnou 

skutečností je přijetí nového trestního zákoníku, který jednak zpřísňuje sankce u 

některých činů páchaných v rámci domácího násilí, jednak zakotvuje zcela novou 

skutkovou podstatu nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ). Vývoji i aktuálním 

možnostem postihu domácího násilí trestním a přestupkovým právem se věnuje třetí 

kapitola.  

Trestní právo umožňuje sankcionovat pouze nejzávažnější činy. Představuje tak 

dílčí, izolované a represivní řešení domácího násilí. Preventivní nástroje přinesl až 

zákon č. 135/2006 Sb. Pohled na komplexnost tohoto přístupu je předmětem čtvrté 

kapitoly.  

Domácí násilí skončí pouze odchodem od násilníka. Je to složité rozhodnutí 

vyžadující sílu a velkou dávku odvahy. Skutečnost, že týrání se dopouští osoba blízká, 

milovaná vede k vytvoření specifických psychických následků na zdraví oběti. 

Charakteristická je však nejen citová, ale i ekonomická provázanost životů, společné 

děti či bydlení. Tyto skutečnosti oběť mnohdy existenciálně ohrožují a vyžadují 

okamžitá řešení. Pátá kapitola se proto zaměřuje na dopad domácího násilí na život 

oběti, jednak po stránce psychické a jednak po stránce právní. Zvláštní pozornost je 

věnována pronásledování ze strany bývalého partnera jako pokračování násilného 

vztahu.  
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Poslední kapitola pojednává o prevenci. Je sledováno úsilí o informování 

společnosti prostřednictvím mediálních kampaní a projektů neziskových organizací, ale 

i práce státních orgánů, zejména ministerstev. Pro lepší představu čtenáře tvoří ukázky 

ze tří informačních projektů přílohu č. 2 - 4. V rámci sekundární prevence je pozornost 

soustředěna na sdružení pomáhající ohroženým osobám a v části věnující se prevenci 

terciární jsou zmiňovány terapeutické programy určené k zamezení recidivy u pachatelů 

a jejich obětí.  
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1. FENOMÉN „DOMÁCÍ NÁSILÍ“ 

Zpočátku je nutné vymezit, co pojem „domácí násilí“ znamená. Oficiální a 

všeobecně uznávaná definice neexistuje. Je možno vydat se cestou hledání 

charakteristických znaků a vymezení vůči pojmům příbuzným.  

1.1.  NÁSILÍ VERSUS DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Z kriminologického hlediska je domácí násilí řazeno mezi násilnou kriminalitu, 

která je součástí širšího jevu - násilí. 

1.1.1. POJEM NÁSILÍ 

 Fenoménu násilí a jeho souvislostem se věnují v rostoucí míře různé vědní 

obory; jejich pojetí a používané pojmosloví se přitom vzájemně liší, mnohdy 

diametrálně. Zatímco sociologický přístup charakterizuje násilí jako sociální jev 

vyvolávaný sociálními procesy, současná psychologie chápe násilí spíše jako 

patologický způsob interakce konkrétního jedince či skupiny s okolím.2 

 Někdy bývá násilí ztotožněno s agresí. Obvykle se o agresi hovoří jako o 

samotném ubližování, napadání, tj. jako o úmyslném jednání.3 Sociologie vidí agresi 

jako normální vlastnost, díky které lze přežít v přírodě. Násilné chování je pak chápáno 

jako druh agrese, jejímž záměrem je někoho poškodit nebo zničit. Násilné chování je 

tudíž patologická agrese.4 V kriminologii jsou tyto dva pojmy spíše ztotožňovány. 

Avšak z celé šíře agresivních jevů spadá pouze malá část do skupiny tzv. kriminální 

agrese, kterou postihuje zákon. O kriminální agresi hovoříme tehdy, jestliže agrese 

svým obsahem a způsobem útočí na zájmy a hodnoty chráněné právním systémem. 

Přesto, že podle této velmi široké definice může kriminální agrese zahrnovat různé 

projevy, jako např. pohrůžku násilím, bývá zpravidla spojována s fyzickým násilím či 

útokem.5 

                                                           
2 Blíže viz: NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 282. 
3 Blíže viz: NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 283. 
4 Blíže viz: MAREŠOVÁ, A. Sociálně patologické jevy. Trestněprávní revue 2/2010, str. 56. 
5 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Praha: Aleš Čeněk, 2006, str. 180.  
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Definici násilí v pozitivním právu nenajdeme. V současném trestním zákoníku 

ponechává zákonodárce, stejně jako tomu činil v trestním zákoně účinném do 31. 12. 

2009, pojem násilí blíže nespecifikovaný. Jedinou výjimkou je ustanovení § 119 TZ, 

které pod „spáchání trestného činu násilím“ řadí i jeho spáchání na osobě, kterou 

pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem. 

Právní nauka rozlišuje násilí v podobě vis absoluta a vis compulsiva. V případě 

vis absoluta je u donucované osoby zcela vyloučena složka vůle, tím pádem i vlastní 

jednání, které by se odlišovalo od chování vyžadovaného původcem násilí. U vis 

compulsiva složka vůle donucované osoby zůstává sice zachována, ale rozhodnutí o 

vlastním jednání je motivováno působením na její psychiku s cílem, aby se podrobila. 

V obou případech je však násilím „Použití fyzické síly k překonání nebo zamezení 

odporu (ať už kladeného nebo jen očekávaného“).6 Násilí nemusí mít za následek 

ublížení na zdraví, často je prostředkem donucení, aby bylo dosaženo určitého cíle. Pro 

domácí násilí je charakteristické násilí ve formě vis compulsiva. Může směřovat přímo 

proti donucované osobě, ale často působí na její psychiku nepřímo, prostřednictvím 

napadání či ohrožování objektů, ke kterým má oběť citové pouto (děti, domácí zvířata či 

věci).   

1.1.2. POJEM DOMÁCÍ NÁSILÍ 

 Domácí násilí je řazeno mezi sociálně patologické jevy. Jsou charakterizovány 

jako závažné poruchy v chování jedince či skupiny, které se projevují jednáním 

porušující sociální, někdy i trestněprávní normy. Patří mezi ně projevy, které jsou 

nepochybně závadné, ale samy o sobě nejsou trestné, například útěky z domova, 

sebevraždy, hazardní hráčství, ale i takové, které naplňují skutkovou podstatu trestných 

činů.7 

Pojem „domácí násilí“ je v českém právu výslovně zmíněn pouze v názvu 

zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před 

domácím násilím. Z legislativního hlediska se jedná o složenou novelu zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

                                                                                                                                                                          

 
6 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1162. 
7 Blíže viz: MAREŠOVÁ, A. Sociálně patologické jevy. Trestněprávní revue 2/2010, str. 53. 
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řádu, zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 

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

v sociálním zabezpečení. Ani jeden z těchto zákonů pojem „domácí násilí“ nezná. 

Obdobně je tomu v případě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který 

upravuje postavení intervenčních center pomáhajících obětem domácího násilí. Ani zde 

není pojmu použito explicitně, o oběti se zde hovoří jako o „osobě ohrožené násilným 

chováním vykázané osoby“8. 

 Tak jako neexistuje definice násilí zakotvená v pozitivním právu, nelze zde najít 

ani definici domácího násilí. O jeho vymezení se snaží mezinárodní organizace i 

vnitrostátní neziskový sektor a státní orgány, avšak ani jedna z definic není všeobecně 

uznávanou. Z nejednotnosti definice vyplývá také nejednotná terminologie. Lze se 

setkat s pojmy násilí v rodině, násilí na ženách, intimní násilí, partnerské násilí a další. 

Pojmy se liší zejména podle toho, zda se vztahují na domácí násilí v širším smyslu nebo 

v užším smyslu. Širší pojetí zahrnuje násilí uvnitř rodiny, které se týká všech rodinných 

vztahů. Násilí v rámci takto široce pojaté definice může vycházet od kohokoli a 

směřovat vůči komukoli v rámci jedné rodiny. V tomto duchu poskytuje definici 

domácího násilí Doporučení Rady Evropy R (85) 4 o násilí v rodině z 26. 3. 1985: 

„[domácí násilí je] jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny některým 

z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu 

jiného člena stejné rodiny…“9. Jinou definici domácího násilí v širším smyslu 

vypracovala expertní skupina Aliance proti domácímu násilí. Její pojetí je založeno na 

vztahu mezi osobou ohroženou a osobou násilnou jako vztahu mezi osobami blízkými: 

„Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke 

kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. 

Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopnosti včas tyto incidenty 

zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.“10
 

V užším slova smyslu se za domácí násilí považuje jen násilí mezi partnery, 

přičemž není rozhodné, zda se jedná o partnery současné či bývalé nebo zda žijí 

                                                           
8 Viz: § 60a odst. 1 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 
9 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. Praha: 
proFem, o. p. s., 2008, str. 16. 
10Definice dostupná na: 
< http://www.donalinka.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=355>. 
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v sezdaném či nesezdaném vztahu. Někdy se zde používá termín partnerské či intimní 

násilí. Tento pojem používá Metropolitní policie města Londýna ve své definici 

domácího násilí v užším smyslu: „Domácí násilí je jakýkoliv výskyt ohrožujícího 

chování, násilí nebo zneužití psychického, fyzického, sexuálního, ekonomického nebo 

emocionálního mezi dospělými osobami, které jsou, nebo někdy v minulosti byly 

intimními partnery.“11
 

Od domácího násilí je však třeba odlišit pojem „násilí na ženách“. Jedná se o 

agresi směřovanou vůči ženě, ale bez zřetele na její vztah k původci agrese a také bez 

ohledu na to, zda jednání probíhá na veřejnosti či v soukromí. Násilí na ženách ale není, 

jak by se mohlo zdát, zastřešujícím pojmem pro domácí násilí. Obětí domácího násilí se 

nezřídka stávají senioři či členové rodiny bez ohledu na pohlaví. Také v partnerském 

násilí nejsou osobami ohroženými pouze ženy, ale v mnoha případech i muži. 

1.1.3. ZNAKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

„Fenomén domácího násilí není mimořádný pro násilí jako takové, ale pro 

okolnosti, za kterých je páchano, kým je pácháno, kde je pácháno a z jakých 

pohnutek.“12 Přesto, že neexistuje oficiální definice, tyto znaky domácí násilí spolehlivě 

odlišují od násilí v obecném pojetí. 

Domácí násilí je pácháno uvnitř osobního vztahu pachatele a jeho oběti. Pachatel 

útočí na oběť v soukromí, „za zavřenými dveřmi“, kde je vyloučena kontrola veřejností. 

Pachatel se snaží oběť izolovat od okolí nejen během útoku, ale často také dlouhodobě. 

Zakazuje běžný kontakt s příbuznými, přáteli, okolím, nedovolí oběti chodit do 

zaměstnání, kontroluje její poštu a telefon. Oběť se dostává do trvalého ústraní, kdy 

jediným sociálním kontaktem je kontakt s násilnou osobou. Tato situace nepochybně 

přispívá k závislosti na agresorovi a prohloubení zkresleného vnímání násilného vztahu 

týraným partnerem.    

Násilnou osobu a její oběť pojí blízký vztah, často manželský svazek, 

příbuzenské vazby, nezřídka společné děti, bydlení, majetek. To vše komplikuje 

                                                           
11 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. Praha: 
proFem, o. p. s., 2008, str. 17. 
12 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. Praha: 
proFem, o. p. s., 2008, str. 22. 
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odpoutání od agresora, odchod z násilného vztahu. Zároveň se tyto okolnosti stávají 

vydíracím nástrojem v rukou násilníka. Zejména společné děti a ekonomická 

provázanost je často zneužívána k manipulaci a zastrašení oběti.  

Pro domácí násilí je charakteristické striktní rozdělení rolí, kdy jedna osoba 

v násilném vztahu je agresor a druhá oběť. Agresor využívá sílu, násilí a strach ke 

kontrole partnera a oběť, poháněná strachem, se snaží vyhovět. Nejedná se o běžné 

konflikty dvou rovnocenných partnerů. Rozdělení je jasné, nepochybné a nikdy se 

nemění.   

Domácí násilí je dlouhodobý způsob chování. Je pro něj typická určitá 

dynamika. Násilník netýrá oběť stále, ale násilné útoky jsou střídány s obdobím klidu, 

tedy opakují se v určitých cyklech. Teorie cyklu násilí reflektuje skutečnost, že mnoho 

obětí zůstává v násilném vztahu celá léta. Společně s teorií naučené bezmoci je 

odpovědí na otázky, proč oběť násilníka neopustí, naopak se k němu často vrací. 

Předpokládá se, že neustálé střídání vlídného a milujícího chování s násilným udržuje 

oběť ve vztahu. Na druhé straně střídání jednotlivých fází nemotivuje násilného partnera 

ke změně jeho chování.  

Cyklus násilí tvoří v zásadě tři fáze: 13
 

• Fáze narůstajícího napětí – je charakteristická mírnějšími incidenty 

(zejména slovní agresí), u oběti narůstá strach z možného útoku a u 

pachatele vzrůstá potřeba kontroly. 

• Fáze násilí – napětí z předchozí fáze nevyhnutelně vrcholí násilným 

aktem různé intenzity. 

• Fáze klidu – po uvolnění napětí při násilí dochází v této části k uklidnění. 

Násilník se omlouvá, kaje, slibuje polepšení. 

Interval mezi jednotlivými fázemi je individuální a může se časem zkracovat. 

Známy jsou i případy, kdy k vystřídání všech fází docházelo během jednoho dne. Fáze 

klidu má často tendenci se postupem času zkracovat, či úplně vymizet. Pro fázi násilí je 

                                                           
13 Blíže viz: MARVANOVÁ, VARGOVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M. Partnerské násilí. 
Praha: Linde, 2008, str. 37. 
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typické, že postupem času dochází ke gradaci. Od verbálního napadání a psychického 

ponižování přechází pachatel  k drobným fyzickým útokům, které se však stupňují. 

Nejprve je napadána lidská důstojnost, následně zdraví a nakonec svádí oběť boj o holý 

život.   

V neposlední řadě je důležitým znakem domácího násilí skutečnost, že nikdy 

nekončí samo od sebe. Vždy je tedy nutné aktivní jednání, ať už ze strany týrané osoby, 

či ze strany státních orgánů nebo neziskových organizací.  

1.2.  POVĚDOMÍ SPOLEČNOSTI O DOMÁCÍM NÁSILÍ 

Povědomí společnosti o domácím násilí pomalu roste. Dlouhá staletí násilí 

v rodině existovalo, ale nehovořilo se o něm. Část populace ho znala z vlastní 

zkušenosti. Část o něm věděla z doslechu. Ale drtivá většina neměla o existenci jevu ani 

tušení. Tato skutečnost vedla k bagatelizaci problému a vytváření mýtů. Pachatelé 

nebyli trestáni a oběti měli jen malou šanci svoji situaci řešit. Zvyšování povědomí 

společnosti a zcitlivění veřejnosti k problematice domácího násilí je velmi důležité. 

Nejen kvůli důslednému postihu násilníků a dostupnosti pomoci pro osoby ohrožené, 

ale zejména z důvodu prevence. Jen informovaný člověk dokáže domácí násilí odhalit 

již v jeho počátcích a je schopný podat pomocnou ruku osobě, která se stala obětí.   

1.2.1. VÝZKUM 

 Domácímu násilí je v posledních letech kromě mediální pozornosti věnována 

také pozornost statistiků. Snahou je sesbírat data o různých aspektech problému, které 

by pak bylo možno využít při plánování strategií pro boj s tímto sociálně patologickým 

jevem. 

 V České republice proběhly dva velké reprezentativní výzkumy agentury STEM 

pro neziskovou organizaci BKB a společnost Philip Morris ČR.14 První byl uskutečněn 

v roce 2001 a druhý o pět let později. V obou letech byli cílovou skupinou obyvatelé 

České republiky starší 15 let, kteří odpovídali na základě standardizovaných rozhovorů. 

                                                           
14 Blíže viz: Výsledky reprezentativních výzkumů agentury STEM pro BKB a Philip Morris ČR v letech 
2001 a 2006.  
Dostupné na:  
 <http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/statistiky/r64> 
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Výzkum v roce 2001 se zaměřil na otázky povědomí tazatelů o domácím násilí, jejich 

postoj k němu a osobní zkušenost. Tato témata byla předmětem výzkumu i v roce 2006, 

ale zároveň došlo k rozšíření o další oblasti. 

V první části rozhovorů bylo předmětem získání informací o tom, jaké má 

dotázaný povědomí o domácím násilí, jaký postoj k němu zaujímá a nakolik je ovlivněn 

mýty přetrvávajícími ve společnosti. V další části bylo snahou proniknout do oblasti 

latentní kriminality, zejména pomocí otázek týkajících se zkušeností tazatele s násilím 

v rodině. V posledním oddílu měli korespondenti hodnotit opatření na ochranu proti 

domácímu násilí. 

 Na základě částečně stejného věcného zaměření obou výzkumů bylo možno 

zhodnotit, zda díky zvýšení zájmu o řešení problému domácího násilí mezi lety 2001 a 

2006 nastal také vývoj ve vnímání tohoto fenoménu společností. 

 Za velký úspěch možno považovat viditelné zlepšení informovanosti 

respondentů o problému. Celých 97 % dotázaných ví, co to domácí násilí je. Na druhou 

stranu se přes veškerou snahu nepodařila zlepšit informovanost o tom, jak se zachovat 

tváří v tvář domácímu násilí. V obou letech sice polovina korespondentů vypověděla, že 

potřebné informace má, ale pouhých 18 % v roce 2001 a 19 % v roce 2006 hodnotilo 

tyto informace jako dostatečné. 

Výzkumy zaznamenaly určitý posun ve společensky zakořeněné představě, že 

slušně se chovající člověk na pracovišti se doma násilí nedopouští. Zatímco v roce 2001 

podléhalo tomuto mýtu celých 64 %, v roce 2006 to byla polovina respondentů (51 %).     

   Mýty týkající se obětí násilí v rodině se naopak upevňují. Typickou oběť 

domácího násilí vidělo v roce 2006 jako slabou ženu, která si nechá vše líbit 68 % 

dotázaných. To je o 7 % více než před pěti lety. 

 Srovnání nabídly i dotazy na postoj společnosti k domácímu násilí. Výrazným 

úspěchem, zejména neziskových organizací, je nárůst kladných odpovědí na otázku, zda 

lidé považují domácí násilí za naléhavý problém, který je třeba řešit.  V roce 2001 takto 

odpověděly pouhé dvě třetiny dotázaných, kdežto v roce 2006 celých 84 %. 
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 Ze společnosti postupně mizí přesvědčení, že domácí násilí je problém 

soukromý, který si je schopna vyřešit rodina sama. V roce 2006 zastávalo tento názor 

jen 20 % populace, v roce 2001 to bylo 29 %. 

 Upevňuje se také přesvědčení o nutnosti ingerence okolí do situace v rodině. 

V roce 2001 je o nutnosti zásahu např. příbuzných, sousedů či policie přesvědčeno 79 % 

respondentů, o pět let později už plných 86 %.    

 Zajímavé poznatky přinesla otázka položená respondentům jen v roce 2006. 

Měli doporučit chování oběti po prvním vážnějším fyzickém napadení ze strany 

partnera. Obecně převládl názor, že oběť má požádat o pomoc jiného člověka, ať už 

odborníka (34 %), důvěryhodnou osobu (20 %) nebo policii (13 %). Téměř 30 % lidí 

bylo naopak pro řešení problému samostatně obětí, tím, že odejde ze vztahu. Pouze 

nepatrná část dotázaných (5 %) doporučila násilný útok partnera vůbec neřešit. 

 V části věnované zkušenostem respondentů s domácím násilím vyšlo najevo, že 

s tímto typem násilí se setkala znepokojivě velká část populace. Každý druhý člověk ví 

o nějakém případu domácího násilí z doslechu a téměř čtvrtina má s ním zkušenost 

osobní (jako svědek, oběť či pachatel). Výsledky z roku 2001 byly o něco vyšší. 

Domnívám se, že to bylo způsobeno tím, že tehdy nebyla účastníkům výzkumu 

poskytnuta definice domácího násilí, tudíž vypovídali na základě svých vlastních 

představ o tomto fenoménu. Zkušenost s domácím násilím ve vlastním partnerském 

vztahu připustilo 14 % dotázaných (13 % v roli oběti, 1 % v roli násilníka). Tyto údaje 

jsou založeny na odpovědích lidí ochotných o svých zkušenostech hovořit, je tedy nutno 

počítat s daleko vyšším číslem. 

 Na základě dalších dotazů byly zjišťovány určité charakteristiky násilí 

páchaného v domácnosti.  Násilí mezi partnery se odehrává po delší dobu, řádově 

několik let (59 %) a má charakter zvyšování frekvence jednotlivých útoků (52 %). 

Nejčastější formou je násilí fyzické, ať už v kombinaci s psychickým násilím (48 %), 

psychickým a sexuálním násilím (14 %) nebo se vyskytuje samostatně (18 %). Ve více 

jak polovině rodin poznamenaných domácím násilím se incidenty odehrávají přímo 

před zraky dětí (57 %). K podobným výsledkům dospěl i výzkum v roce 2001. 
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 Odpovědi na otázky o materiálním zajištění postižených rodin a vzdělanostní 

úrovni obětí a násilníků vyvrátilo mýtus o domácím násilí jako fenoménu týkajícího se 

rodin s nízkým příjmem a nízkým vzděláním partnerů. Postižené rodiny byly průměrně 

až nadprůměrně zajištěné a téměř polovina obětí a třetina násilníků má minimálně 

středoškolské vzdělání.    

 V části věnované názorům na opatření proti domácímu násilí měli respondenti 

hodnotit situaci v roce 2006 v porovnání s rokem 2001. Drtivá většina (89 %) lidí se 

vyslovila pro názor, že se o problému více mluví i že je pomoc pro oběti dostupnější, 

než tomu bylo před pěti lety (74 %). 

 Dvě třetiny dotázaných se domnívaly, že se pro řešení domácího násilí více dělá, 

přičemž za instituce, které se na tom nejvíce podílejí, byly označeny BKB (43 %) a 

Policie ČR (41 %). 

 Příznivě byla hodnocena opatření přijatá na ochranu proti domácímu násilí. 

Celých 83 % lidí považuje za užitečné zřízení intervenčních center a 68 % dotázaných 

hodnotí jako užitečnou možnost vykázání násilníka na dobu 10 dnů ze společného 

obydlí. 

 Výsledky těchto dvou výzkumů ukázaly, že zvyšování informovanosti 

společnosti o domácím násilí vede k poklesu lhostejnosti k této problematice i 

k oslabení některých zkreslených představ. Na druhou stranu poukázaly na to, že je 

potřeba dále bojovat s některými přetrvávajícími mýty i nedostatečnou informovaností, 

jak se tváří v tvář domácímu násilí zachovat. 

1.2.2. MÝTY ROZŠÍŘENÉ VE SPOLEČNOSTI 

 Mýty o domácím násilí lze vyjádřit jako představy nebo určité apriorní hypotézy 

veřejnosti o domácím násilí, které ve svém důsledku vedou ke zkreslenému vnímání 

tohoto jevu, zejména jeho příčin, dopadu, původce, ale i oběti. Přes veškerou snahu, 

zejména neziskových organizací, jsou mýty velmi rozšířené. V následujícím textu 

uvádím některé z nich, které podle mého názoru patří k nejvíce přetrvávajícím. 

 Na prvním místě je nutno uvést mýtus, že domácí násilí se týká pouze sociálně 

slabých rodin s členy, kteří mají nízké vzdělání. Pravdou je, že materiální zajištěnost 
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rodiny ani vzdělanostní úroveň partnerů nemá vliv na vznik domácího násilí. Jak bylo 

popsáno výše, tyto závěry potvrdily i průzkumy agentury STEM v letech 2001 a 2006.  

Popřením tohoto mýtu je také, kromě statistických dat, fenomén „zelených vdov“.15 

„Zelené vdovy“ jsou mladé ženy podnikajících mužů, které však žijí v izolaci 

uzavřených satelitních měst bez společenských kontaktů a zaměstnání. Od manželů či 

partnerů se jim dostává materiálního blahobytu, avšak na úkor sociální izolace a 

ekonomické závislosti. Navzdory mýtu se v jejich vztazích často vyskytuje násilí. 

 Další mylné představy, které se z povědomí společnosti vykořeňují jen velmi 

obtížně, jsou mýty o aktérech násilného vztahu. Pachatel domácího násilí je často 

nazírán jako primitivní, agresivní, výbušný a nevzdělaný jedinec, na kterém jsou sklony 

k násilí viditelné již na první pohled. Ve skutečnosti se však často člověk, který je 

v soukromí tyranem, projevuje na veřejnosti zcela nenápadným a konformním 

způsobem.  

Stejně vžitá představa panuje o oběti. „Laická veřejnost totiž věří, že obětí 

domácího násilí se mohou stát pouze pasivní, závislé, nesamostatné „puťky“, které si 

vše nechají líbit. Pravdou je, že neexistuje typická oběť domácího násilí. Každý partner, 

muž i žena, může sklouznout do pozice týrané oběti.“16 Jinou vžitou představou 

spojenou s obětí je nazírání na osobu ohroženou jako na provokatéra. „Tento stereotyp 

předpokládá, že každé domácí násilí musí mít svou jasnou instrumentální příčinu 

nejlépe v chybné komunikaci s partnerem. Oběť zřejmě provokuje svého partnera 

k násilným výbuchům.“17 Domácí násilí nemá jasnou příčinu, není instrumentem 

k dosažení konkrétního cíle či výsledkem momentálního afektu. Slouží pouze k získání 

a zachování absolutní moci a kontroly nad obětí. Násilníci se na „vyprovokování“ ze 

strany oběti vymlouvají často. Důvodem násilí může být podle nich cokoliv, co není 

podle jejich představ. Nikdo však nemá právo druhého týrat. 

 Často se kromě provokace či špatné partnerské komunikace považuje za příčinu 

domácího násilí alkoholismus násilné osoby. Alkohol slouží jako katalyzátor či omluva, 

                                                           
15 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 24. 
16 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P., a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestních činů. Praha: Grada 
Publishing, 2007, str. 44. 
17 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P., a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestních činů. Praha: Grada 
Publishing, 2007, str. 44. 



20 

 

není ale skutečnou příčinou. „Násilníci budou ubližovat partnerům v opilém i střízlivém 

stavu. Někdy se dokonce záměrně alkoholizují, protože později mohou vliv alkoholu 

použít jako výmluvu pro své násilné chováni.“18 

 Informování veřejnosti o problému domácího násilí je důležité nejen z hlediska 

prevence, ale i z hlediska boje s mýty. Zkreslené vnímání problému může vést 

k sekundární viktimizaci oběti okolím, často nejbližšími lidmi. Situace je o to horší, že 

druhotné rány jsou mnohdy obětí hodnoceny jako bolestivější než fyzické zranění 

způsobené samotným násilím. Vykořenit mýty však znamená změnit léty zažité 

představy široké veřejnosti, změnit pohled na danou problematiku, což je proces složitý 

a dlouhodobý. 

1.2.3. LATENCE 

Násilná kriminalita se na celkové kriminalitě výrazně nepodílí, je tvořena asi jen 

šesti procenty. Avšak všechny údaje oficiálních statistik vypovídají pouze o 

registrované kriminalitě.  Jiná část objektivně existující zločinnosti, často mnohem 

větší, zůstává skrytá, nezmapovaná. Tato latentní kriminalita relativizuje všechna 

statistická data, a proto je vždy nutno brát na ni zřetel.  

Míra latentní kriminality se podstatně liší podle jednotlivých trestných činů. 

Obecně platí, že čím je trestný čin závažnější, tím je míra latence nižší. Podle této teze, 

by míra latence u násilných trestních činů měla být nízká. Tomu odpovídá nízká latence 

u vražd či loupeží, ale nikoli u domácího násilí, přestože v mnoha útocích jde o holý 

život, tedy o závažnosti nelze pochybovat. „V odborné literatuře se uvádí, že až 80 % 

případů domácího násilí zůstává před veřejností a odborníky utajeno.“19  

Příčnu tohoto jevu je třeba hledat v zábranách oběti ohledně podání trestního 

oznámení. Oběť domácího násilí je v úplně jiném postavení než oběť násilí spáchaného 

cizí osobou. V rámci domácího násilí pachatel neopouští místo činu, protože násilí se v 

převážné většině případů odehraje ve společném obydlí. Ohrožená osoba tak často nemá 

ani příležitost oznámení podat, zejména proto, že pachatel jí nedovolí odejít z bytu, 

                                                           
18 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P., a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestních činů. Praha: Grada 
Publishing, 2007, str. 45. 
19 ONDRÁČEK, Z. Muž jako oběť domácího násilí. Kriminalistický sborník. Ročník 53, č.3, str. 26. 
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nebo proto, že podlehne výhružkám či slibům, kterými je při projevu odporu atakována. 

Po útoku cizího člověka by takové jednání ze strany pachatele mělo na rozhodnutí oběti 

sotva vliv. Zde však vstupují do hry faktory specifické: společné děti, bydlení, 

ekonomická závislost na násilníkovi, často sociální izolovanost či naučená bezmoc, 

neschopnost „postavit se na vlastní nohy“. To vše způsobuje, že se příslušné orgány o 

násilí uvnitř rodiny v drtivé většině vůbec nedovědí. Výzkum, který byl proveden v roce 

1997 v Nizozemí, uvádí, že pouze v 6 % všech případů domácího násilí dojde k podání 

trestního oznámení.20  

1.3.  DRUHY A FORMY DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

Domácí násilí se od ostatního násilí odlišuje. Jednotlivé výpady i domácí násilí 

jako celek nic konkrétního neřeší, pachatel nepoužívá agresi k cíli či účelu, který by 

otevřeně deklaroval.21 Vždy jde o demonstraci síly, touhu ovládat a kontrolovat blízkou 

osobu. Násilník oběť zastrašuje a prostřednictvím moci, kterou tento strach poskytuje, 

určuje její chování. K zastrašení používá různé druhy násilí – fyzické, psychické, 

emocionální a sexuální. Takové násilí pak nabývá různých forem, z výpovědí obětí je 

patrné, že „vynalézavost“ násilníků nezná mezí. Podle výzkumů je nejčastěji násilí 

pácháno ve formě fyzického útoku, případně psychického týrání. Jiné formy se 

vyskytují statisticky v daleko menší míře, avšak podle mého názoru může být jejich 

četnost způsobena tím, že ne vždy si je oběť vědoma, že i sociální izolaci či zamezení 

dispozice s penězi je možno zahrnout pod pojem domácí násilí. 

1.3.1. FYZICKÉ NÁSILÍ 

Pokud je násilným partnerem muž, je nasnadě, že bude vůči partnerce využívat 

své fyzické převahy a k manipulaci použije hrubou sílu. U fyzického násilí se lze setkat 

s různě intenzivními zásahy do tělesné integrity oběti. Násilné jednání může mít podobu 

drobných ústrků, políčků, tahání za vlasy či kousání. Může jít však o vážnější zásahy do 

tělesné integrity jako jsou rány pěstí, kopání, pálení kůže, bití, svazování, tlučení hlavy 

o stěnu. V závažných případech se násilníci dopouští dušení či topení, způsobují oběti 
                                                           
20 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení 
problému ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 53. 
21 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Oběti domácího násilí.  
Dostupné na: 
 <http://www.help24.cz/index.php?page=clanky&view=obeti_domaciho_nasili> 
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bodné nebo řezné rány, odpírají jí jídlo, vodu, léky. Bohužel není nijak výjimečné, že 

takové jednání partnera vyvrcholí vraždou.   

K ovládání ohrožené osoby, zejména té, která žije v násilném vztahu po delší 

dobu, nemusí být přímé fyzické násilí nutné. I výhružný pohled, použití křiku nebo 

bouchnutí do stolu může vyvolat strach. Pomocí skrytých významů určitých gest je 

násilný partner schopný ovládat oběť i na veřejnosti, aniž by si toho okolí všimlo. 

„Stačilo, aby si stoupl přede mě a pravou ruku položil na přezku od pásku. Nic víc, nic 

míň. A já jsem udělala, co chtěl, protože jsem věděla, že když ho neposlechnu, pásek si 

sundá a zbije mě. Udělal to předtím už tolikrát, že jsem věděla, že by to udělal znovu.“22 

1.3.2. PSYCHICKÉ A EMOCIONÁLNÍ NÁSILÍ 

 Fyzické násilí zanechá často jizvy, modřiny či rány, které mohou vzbudit 

nežádoucí pozornost. Převahu nad obětí lze však zajistit i navenek méně 

rozpoznatelným způsobem, pomocí psychického a emocionálního násilí. Je nutno 

zdůraznit, že psychické týrání nastává ve sto procentech případů. Každé domácí násilí 

zasahuje oběť také po stránce psychické. Musí se totiž vyrovnat s faktem, že jí tělesně 

ubližuje blízká osoba, což vždy přináší psychickou destabilizaci, či přímo 

traumatizaci.23 „Formy tohoto násilí [psychického a emocionálního] často vykazují 

podobnost s praktikami používanými ve válečných zajateckých táborech. Účinky 

takového jednání mohou být (a často jsou) nejdéle trvající a nejvíce zničující.“24 

Násilník se často snaží oběť oslabit tím, že jí izoluje od okolí a tedy i od 

potenciální pomoci. Odpírání kontaktu s příbuznými a přáteli, zakazování opouštět dům, 

doprovázení do a z práce, kontrola telefonu, čtení dopisů, neustálé výslechy. Toto tvoří 

jen částečný výčet různých taktik, které agresor používá. Svůj postoj pachatel navenek 

zdůvodňuje zpravidla žárlivostí, avšak záminkou k žárlení se stává cokoli a žárlivost 

dává příležitost k agresi. 

                                                           
22 CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 
21. 
23 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
20. 
24 ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení problému 
ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 11.   
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Působení izolace je obzvlášť zhoubné, pokud je kombinováno s citovým 

týráním. Může se projevovat permanentními nadávkami, sekýrováním, kritikou všeho, 

co partner dělá. „Opakuje-li agresor ohrožené osobě neustále, že je k ničemu a že si za 

násilí může sama, nebude mít, je-li v izolaci, nikoho, kdo by jí to vyvrátil. Účinek 

agresorových slov se tak zvyšuje, protože oběť neslyší žádné opačné, vyvažující 

názory.“25    

Sociální izolace ztěžuje i případné skončení násilného vztahu. Taková oběť 

nemá žádné přátele, kteří by jí morálně podpořili nebo jí poskytli náhradní ubytování. 

Nemá se komu svěřit, nemá nikoho, kdo by jí morálně podpořil a dodal jí sílu. „Možná 

neví o tom, že existují organizace, které by jí mohly pomoci, nebo jiné zdroje pomoci. A 

jestli ano, nedokáže se k nim dostat, aniž by to agresor zjistil a pomstil se jí.“26
 

Další formou psychického násilí jsou výhružky. Těmi si agresor zajišťuje 

zejména, že jeho jednání nevyjde najevo. Věty „Jestli mě opustíš, najdu si tě a zabiju.“ 

nebo „Jestli zavoláš policii, řeknu jim, žes děti uhodila ty.“27  přinutí oběť jednat, jak 

násilný partner požaduje. 

Pokud ve vztahu poznamenaném domácím násilím vyrůstají děti, bývají mnohdy 

zneužity jako nástroj k vydírání oběti. Dítě bývá proti druhému rodiči štváno, oběť je 

označována za špatného rodiče nebo agresor používá hrozby ublížením dítěti v případě 

odchodu ohroženého partnera.  

 Pachatelé často bagatelizují nebo úplně popírají své násilné jednání. Oběť pak 

slýchá věty jako: „Každý se občas přestane ovládat. To je toho. Nikdo jiný by kvůli 

tomu tolik nenadělal.“28, „Takhle to funguje ve všech vztazích.“ nebo „Ale prosím tě, co 

brečíš – vždyť to bylo jenom poplácání z lásky.“29 Jindy se snaží přenést odpovědnost za 

své činy na něco nebo někoho jiného. Vhodnou výmluvou se stává alkohol a jiné 

návykové látky nebo domnělá provokace ze strany oběti: „Všechno je to tvoje chyba, 

                                                           
25 CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 
20. 
26 Dílo cit. v předchozí poznámce, str. 21. 
27 Dílo cit. v předchozí poznámce, str. 22. 
28 Dílo cit. v předchozí poznámce, str. 27. 
29 Dílo cit. v předchozí poznámce, str. 26. 
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kdybys nebyl/a tak špatnou matkou/špatným otcem, nemusel/a bych se takhle chovat.“30 

Tyto taktiky slouží k tomu, aby agresora podpořily ve víře, že jeho chování je 

oprávněné a může v něm pokračovat. Na oběť ale mají ochromující vliv – může začít 

pochybovat o tom, jestli sama nepřehání nebo si věci nevymýšlí.31 

1.3.3. EKONOMICKÉ NÁSILÍ 

Cílem pachatele domácího násilí je ovládat oběť. Vhodnou příležitost k tomu 

poskytuje finanční závislost. Často tomu bývá u žen, které nepracují z důvodu péče o 

děti, jak demonstruje výpověď jedné z obětí domácího násilí: „Od té doby, kdy jsem 

nastoupila na mateřskou, se z něho stal úplně jiný člověk. Sebral naše společné úspory, 

neustále mě ponižoval a tvrdil, že jsem na něm finančně závislá. „Co ještě chceš? Celý 

den se válíš doma s děckem a já ti mám dávat prachy? Co si o sobě vůbec myslíš?“ A to 

jsem před nástupem na mateřskou byla profesně úspěšnější než on.“32  

Může tak nastat situace, kdy je žena nucena žádat o peníze, kdykoli něco 

potřebuje, čímž násilnému partnerovi zavdává příčinu k tomu, aby ji kritizoval a vytýkal 

jí její potřeby. Vymezuje jí přesné obnosy na vedení domácnosti a poté žádá podrobné 

vyúčtování všech výdajů. Často peníze neposkytuje vůbec a žena je nucena krást, aby 

zajistila obživu sobě a svým dětem. Muž často nechápe péči o domácnost a děti jako 

činnost, která je stejně náročná jako zaměstnání. Má pocit, že role živitele mu dává 

právo rozhodovat o veškerých potřebách rodiny. Mnohdy utratí peníze za alkohol či 

hazardní hry s odůvodněním, že když si je vydělá, tak určí, co se bude kupovat. 

V důsledku takového jednání může docházet k vystavování rodiny hladu, chladu, 

nedostatku oblečení či hygieny.33
 

Ekonomicky týraná může být i pracující oběť. Rozprodáváním majetku bez 

vědomí partnera nebo proti jeho vůli, utrácením společných úspor nebo donucením 

k podání výpovědi ze zaměstnání. Pokud ohrožená osoba nebude chodit do práce, bude 

                                                           
30 ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení problému 
ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 12.   
31 CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 
27. 
32 Blíže viz: <http://www.avonprotidomacimunasili.cz/skutecne_pribehy/> 
33 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 24. 
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trávit více času doma, a tím se může více soustředit na potřeby a požadavky agresora. 

Tímto se stává oběť nejen ekonomicky závislou, ale dostává se i do sociální izolace. 

1.3.4. SEXUÁLNÍ NÁSILÍ 

 Posledním druhem násilí, které se ve vztahu uplatňuje, je násilí sexuální povahy.  

Může se projevovat nejrůznějšími způsoby, společné však je, že se na oběti vyžaduje 

jednání, které je jí nepříjemné nebo ho podstupuje s nechutí. Zahrnuje například nucené 

obnažování či sledování pornografie, nedobrovolné používání pomůcek nebo sexuálních 

praktik. V návrhu definice domácího násilí, který vytvořila Jednotka pro domácí násilí 

policie v Merseyside ve Velké Británii je sexuální násilí vykládáno také jako odpírání 

sexuálního kontaktu.34 Avšak daleko častější je přinucení k sexuální aktivitě. Toto 

nebylo dlouhou dobu považováno za znásilnění. Jako příklad může posloužit Finsko, 

kde se vynucený pohlavní styk v rámci manželství stal trestním činem teprve 1.7. 

1994.35 

Výčet možných jednání, kterých partner užívá k zajištění vlastní moci, není 

vyčerpávající. Výše zmíněné formy se nevyskytují samostatně, ale slévají se do spletité 

sítě týrání, ovládání a nadvlády, ve které je oběť polapena. „Domácí násilí se neomezuje 

na izolované epizody fyzického týrání. Je to celý způsob života – způsob jednání 

s obětí.“36
 

1.4.  PŘÍČINY DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Kriminologie se začíná věnovat otázkám domácího násilí v 80. letech minulého 

století. Záhy začaly vznikat teorie popisující možné příčiny násilí v některých rodinách. 

První byly jednofaktorové, které se soustředili vždy pouze na jednu možnou příčinu, jež 

by vysvětlovala vznik násilného chování vůči osobě blízké. 

Psychologická teorie se koncentrovala na psychiku agresora a předpokládala, že 

příčiny domácího násilí leží v povahových zvláštnostech pachatele, v poruše jeho 

                                                           
34 ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení problému 
ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 11. 
35 ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení problému 
ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 59. 
36 CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 
27. 
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osobnosti. Biologicko genetická teorie vysvětlovala pouze obecné predispozice 

k agresivnímu chování.37 V sociologické teorii je kladen důraz na postavení a fungování 

rodiny ve společnosti. Jako zdroje domácího násilí jsou uváděny proměny rodiny nebo 

tlaky, kterým čelí partnerské soužití.38 Genderová teorie vnímá domácí násilí jako 

produkt „typicky mužské společnosti“ a soudí, že násilí obecně souvisí s uplatňováním 

moci ve společnosti.39
 

Modernější jsou teorie multifaktorové. K nejznámějším patří úvaha D. G. 

Duttona, která uvádí čtyři příčiny domácího násilí. Spočívají v makrosystému (domácí 

násilí je vyvoláno převládající patriarchální hierarchií hodnot, která je založena na 

nadvládě mužů); v exosystému (tj. životním a sociálním okolí jedinců, které je 

ovlivňuje - jde o působení např. nezaměstnanosti, nízkého příjmu a vzdělanosti); dále 

v mikrosystému (ten představuje rodina jako taková, a rizika plynoucí z podstaty 

rodinného života – soukromí rodiny a s ním související obtížné uplatňování 

mechanizmů sociální kontroly, neformální právo ovlivňovat život členů rodiny, 

předepsané role v rodině, znalost druhého partnera). Zvlášť stojí ontogenetická teorie 

násilí. Přihlíží především k individuálním charakteristikám pachatele a oběti i jejich 

vzájemné interakci.40
 

Z jiného úhlu pohledu se snaží příčiny domácího násilí objasnit 

psychopatologická vysvětlení. Spojují neschopnost kontrolovat impulsy k násilnému 

chování proti partnerovi a dětem s hluboce zakořeněnými pocity nespokojenosti, hněvu 

a podrážděnosti. Tyto základní postoje jsou výsledkem vlastních jizev, např. týrání a 

deprivace, které mají negativní vliv na schopnost vytvářet normální vztahy. Sociálně-

kulturní modely vidí násilí jako pokus o zvládnutí stresové situace, přičemž za faktory 

vedoucí k týrání jsou považovány nezaměstnanost a omezená pracovní příležitost.41
 

                                                           
37 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 47. 
38 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
41. 
39 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 47. 
40 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 47-48. 
41 Blíže viz: BENTOVIM, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. 1. vydání. Praha: Grada, 1998, str. 
26. 
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Jak bylo již několikrát v této práci naznačeno, často je domácí násilí dáváno do 

souvislosti s alkoholem. V současných koncepcích je mu připisována role katalyzátoru, 

nikoli příčiny násilného dění. Vazba mezi násilným chováním a alkoholem bezpochyby 

existuje. Avšak posuzovat alkohol nebo i jiné návykové látky jako příčinu je příliš 

zjednodušené. Podle některých autorů osoby, které potřebují a chtějí ventilovat své 

agresivní založení, se záměrně alkoholizují, neboť opilost může později posloužit ke 

změkčení jejich odpovědnosti za spáchané násilí.42 V násilném vztahu se může 

vyskytnout alkohol jako výmluva násilníka nebo jako spouštěč agrese. Násilník, který 

má problémy s alkoholem, může bít svého partnera i tehdy, pokud není opilý. „Díky 

skleničce však ztrácí snadněji zábrany a dává průchod násilným sklonům. Je možné, že 

často mívá chuť partnera uhodit, ale drží se zpátky, protože se třeba bojí, aby to 

neviděly děti. Když se napije, jeho úsudek je zamlžen a už mu to jako důvod, proč se 

držet zpátky, nepřipadá.“43   

Zajímavý je názor na původ agrese muže vůči partnerce jako důsledku 

společenské tolerance či přímo podpory mužského násilí. Helen L. Conwayová 

poukazuje na to, že chlapci už od dětství vyrůstají s násilnými idoly, ve filmech je 

hrdina zobrazován jako muž, co umí zabíjet, bojovat a ničit. Když se chlapec 

v potyčkách nebrání, je považován za slabocha. Dále upozorňuje na možnost, že násilí 

je naučené chování. Stojí-li pak muž v dospělosti tváří v tvář konfrontaci, instinktivně 

bude bojovat za svůj názor, jak byl od dětství učen.44
 

1.5.  RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Rizikové faktory způsobují, že je výskyt domácího násilí v některých vztazích 

pravděpodobnější než v jiných. Nelze na základě jejich existence automaticky 

predikovat násilí v partnerském soužití, ale zvyšují pravděpodobnost jeho výskytu. 

Mezi rizikovými faktory bývají nejčastěji uváděny: nerovnost pohlaví, chudoba, odluka, 

                                                           
42 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Oběti domácího násilí.  
Dostupné na: 
< http://www.help24.cz/index.php?page=clanky&view=obeti_domaciho_nasili>. 
43 CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 
48. 
44 Blíže viz: CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 
2007, str. 49-51. 
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kriminální kariéra, mladší věk, etnická příslušnost a skutečnost, že jeden nebo oba 

partneři vyrůstali v rodině poznamenané násilím.45
 

• Nerovnost pohlaví 

 Partnerství, ve kterém jsou si obě strany rovny, představuje menší riziko výskytu 

domácího násilí. Riziko se zvyšuje závislostí ve vztahu a finanční nezajištěností. 

• Chudoba 

 U osob žijících v chudých a finančně nezajištěných domácnostech je daleko 

větší pravděpodobnost, že budou trpět domácím násilím. Na druhou stranu tato 

souvislost neznamená, že se násilí nevyskytuje rovněž v lépe zajištěných domácnostech. 

Chudoba může být důsledek domácího násilí tím, že ztěžuje ohroženému partnerovi 

chodit do zaměstnání. Ekonomická nezajištěnost může také negativně ovlivnit nebo 

ztížit rozhodnutí opustit násilného partnera. 

• Etnická příslušnost 

Etnická příslušnost sama o sobě nemá vliv na výskyt domácího násilí, ale osoby 

patřící k etnickým minoritám se mohou setkávat s většími obtížemi při využívání služeb 

pro podporu obětí, například v důsledku jazykové bariéry. 

• Násilné rodinné prostředí v dětství 

 Vyrůstání v násilném prostředí může ovlivnit budoucí partnerské soužití. Studie, 

která byla provedena na 4000 žen v New Yorku, ukazuje, že 80 % agresorů bylo samo 

v dětství týráno nebo bylo svědky násilí na vlastní matce.46 Chování dětí se formuje 

podle vzoru rodičů. Dítě vyrůstající v situaci domácího násilí se může naučit, že 

povolený způsob nápravy špatného chování je fyzické násilí, přičemž tento rodičovský 

vzorec později využívá ve vztahu k špatně se chovajícímu partnerovi. Zážitky z dětství 

vyúsťují v mezigenerační přenos násilí. 

                                                           
45 Blíže viz např.: ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup 
k řešení problému ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 48.  
46 Blíže viz: CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 
2007, str. 54. 
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2. NÁSILNÝ VZTAH 

 Vztah mezi násilníkem a jeho obětí je v situaci domácího násilí klíčový. Vždy se 

jedná o osoby, které jsou si navzájem blízké, dobře se znají a sdílí své soukromí. Tato 

skutečnost významně ovlivňuje nejen charakter páchaného násilí, ale i chování jeho 

aktérů. Pachatel může zneužívat „slabých míst“ a celkovou znalost oběti, a tak 

způsobovat větší utrpení a ubližovat rafinovanějším způsobem. Naopak ohrožená osoba 

díky blízkému vztahu pachatele mnohdy omlouvá, váhá se zveřejněním jeho chování a 

podniknutím kroků k jeho potrestání. Právě samotná povaha vztahu brání účinnému 

postihu pachatele a včasné pomoci oběti. 

2.1.  OBĚŤ DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Kdo se stává obětí domácího násilí? Jak lze tyto jedince popsat? Jsou určité 

charakteristické rysy osobnosti či chování, které způsobují či alespoň zvyšují riziko, že 

se člověk stane předmětem útoku v rodině? Je někdo před domácím násilím chráněn? 

Na tyto a další otázky se snaží odborníci najít odpověď již od dob, kdy se domácí násilí 

stalo předmětem vědeckých výzkumů a studií. Viktimologické průzkumy ukázaly, že 

obětí domácího násilí nejsou pouze ženy, jak se dlouhou dobu soudilo, ale že násilí 

v rodině ohrožuje všechny členy bez ohledu na věk či pohlaví.  

2.1.1. ŽENA 

Domácí násilí je jevem, který od počátku doprovází rodinu, jako primární 

jednotku společnosti. Jak již bylo v této práci několikrát zdůrazněno, dlouho se o násilí 

v soukromí domova nemluvilo, společensky i právně byly mužské mocenské nároky ve 

vlastní rodině akceptovány. Nejprve se podařilo poodkrýt veřejnosti násilí páchané na 

dětech. Společností bylo vesměs odsouzeno a právním řádem postihováno. Od 70. let 

minulého století se začíná hovořit i o násilí, které je pácháno na ženách. Ženy 

vypovídají své příběhy, vznikají první azylové domy a provádějí se první průzkumy, 

které mají odhalit rozsah násilného jednání. 
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Zajímavé mezinárodní srovnání poskytuje Zpráva UNICEF o domácím násilí 

páchaném na ženách z roku 2000.47 Níže uvádím výsledky průzkumů pouze z několika 

vybraných států: 

• Kanada: 29 % žen uvedlo, že bylo fyzicky napadeno svým současným 

nebo bývalým partnerem. 

• USA: 28 % žen přiznalo nejméně jeden případ fyzického napadení ze 

strany svého partnera. 

• Korea: podle průzkumu se 38 % žen setkalo s násilím v rodině. 

• Keňa: zkušenost s fyzickým násilím ve svém vztahu uvedlo 42 % žen, 

z toho u 58 % dochází k němu opakovaně. 

• Chile: 26 % žen se stalo obětí násilí ze strany partnera. 

• Polsko: 60 % dotázaných rozvedených žen uvedlo alespoň jeden útok 

svého bývalého partnera, 25 % z nich přiznalo opakované násilí. 

• Estonsko: průzkum zjistil, že ve věku 65 let má s domácím násilím 

zkušenost již 52 % žen. 

Z těchto údajů vyplývá, že násilí, páchané ze strany současných či bývalých 

partnerů, postihuje skoro třetinu žen bez ohledu na národnost, etnikum či kulturní 

prostředí, ze kterého pochází. V ČR bylo na základě Mezinárodního výzkumu násilí na 

ženách, který provedl v roce 2003 Sociologický ústav AV a Filozofická fakulta UK, 

zjištěno, že 38 % žen v ČR zažilo alespoň některou z forem násilí ze strany svého 

partnera, ať už současného nebo bývalého. 

Ženy jsou ohroženy násilím v domácnosti nesrovnatelně více než jiné osoby. 

Sociologické výzkumy i statistiky intervenčních center nebo orgánů činných v trestním 

řízení uvádí shodně, že ženy jako oběti se vyskytují v 90 - 98 % případů zjištěného 

domácího násilí. 

                                                           
47 Blíže viz: MARVÁNOVÁ,VARGOVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M. Partnerské násilí. 
Praha: Linde, 2008, str. 11-12. 
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2.1.2. MUŽ 

Ve společnosti se dlouho nepovažovalo za možné, aby byl i muž obětí domácího 

násilí. Přece žena vzhledem ke své síle nedokáže muži ublížit. Nebylo ale bráno v potaz, 

že nemusí jít jen o fyzické ubližování, ale (a to je pro domácí násilí typické) o násilí 

psychické. Žena může také svou fyzickou nevýhodu vyvažovat použitím zbraně. 

Uvádí se, že muži jsou obětí domácího násilí v 5 – 7% případů.48 Objevují se 

však studie, které začínají tato čísla zpochybňovat. Jako příklad lze uvést holandskou 

výzkumnou studii Van Dijka a jeho týmu z roku 199849 (samotný výzkum proběhl o rok 

dříve). Do výzkumu bylo zahrnuto 1005 náhodně vybraných obyvatel Nizozemska, z 

nichž bylo 516 mužů a 489 žen. Celkový počet obětí fyzického domácího násilí nebyl 

pro výzkumníky velkým překvapením, mnohem zajímavější bylo rozložení jeho obětí 

podle pohlaví. Z celkového počtu se jako oběť skutečného fyzického násilí cítilo 35 % 

mužů a 34 % žen.  

Obecně vysoká míra latence u domácího násilí bude v případě mužů ještě vyšší. 

Tento předpoklad potvrzují výsledky britské studie z roku 2009. Celých 63 % mužů 

nikomu neřeklo o svém nejhorším případu domácího násilí, který zažilo v minulém 

roce. U žen bylo toto číslo výrazně nižší, 32 %.50 Možných důvodů, proč muži násilí ve 

vztahu tají, je hned několik. Muži nejsou schopni, v takové míře jako ženy, vystoupit a 

přiznat, že mají problém, protože sama společnost staví muže do rolí, v nichž není místo 

pro oběti.51 Velkou roli hraje i strach z reakce okolí. Pokud muž přizná, že je bit svojí 

ženou, může být nazýván slabochem nebo že je „pod pantoflem“. Jiným důvodem je, že 

muž si dokáže pomoci sám snadněji než žena ve stejné situaci. Pokud se nejedná o 

člověka zdravotně postiženého nebo jinak znevýhodněného, je pro něj jednodušší 

                                                           
48 ONDRÁČEK, Z. Muž jako oběť domácího násilí. Kriminalistický sborník. Ročník 53, č.3, str. 26. 
49 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Zatím víme víc o ohrožených osobách. Zpravodaj BKB 1/2003.  
Dostupné na:  <http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-
osobach/r108>. 
50 Blíže viz: ALLEN, J., WALBY, S. Domácí násilí, sexuální napadení a pronásledování (Výsledky 
britského průzkumu o kriminalitě). Studie. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, str. 12. 
Dostupné na: <http://www.ok.cz/iksp/docs/363.pdf>  
51 Blíže viz: CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 
2007, str. 41. 
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opustit společný domov. Je méně pravděpodobné, že ho budou svazovat požadavky na 

péči o dítě, a snadněji si vydělá na náhradní ubytování.52
 

V neposlední řadě nemusí být jednání, které splňuje znaky domácího násilí, 

kvalifikováno samotnými orgány činnými v trestním řízení jako trestný čin podle § 199 

TZ – Týrání osoby žijící ve společném obydlí. Jako příklad lze uvést případ, který byl 

prezentován v Kriminalistickém sborníku č. 3 z roku 2009.53
 

 V dubnu roku 2008 byl v Trutnově, ve společném bytě napaden pětačtyřicetiletý 

Marek M. svou třicetiletou přítelkyní Petrou P. Po předchozí vzájemné roztržce žena 

zaútočila na partnera kuchyňským nožem a způsobila mu několik bodných ran na hrudi 

vedených do oblasti srdeční krajiny. Muž utekl, byl ošetřen v nemocnici a podal trestní 

oznámení. 

V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že se jednalo už o několikátý útok Petry P. 

na svého partnera. Poprvé se omlouvala a došlo k usmíření, avšak tento mír vydržel 

pouze několik týdnů. V srpnu 2007 Marek M. oznámil, že jejich vztah je nadále 

neudržitelný, dal partnerce peníze, aby si našla jiné bydlení. Petra P. peníze přijala, ale 

i nadále zůstala v jeho bytě. Hádky se začaly stupňovat. Muž se odstěhoval z vlastního 

bytu ke svému otci. Ani to útoky partnerky nezastavilo. Neustále mu telefonovala, 

několikrát mu propíchala pneumatiky na služebním vozidle. Chodila za ním i na 

pracoviště, kde ho opakovaně verbálně urážela a jednou napadla nožem. Marek M. 

oznámil několikrát partnerčino chování na policii, avšak vždy bylo kvalifikováno jako 

přestupek. Útok nožem z dubna 2008 byl kvalifikován jako trestný čin vraždy podle § 

219 odst. 1 TZ (1961), ukončený ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 TZ (1961). Žena 

byla vyšetřována na svobodě, přičemž v této době rozbila okno partnerova bytu a 

fyzicky ho napadla s jiným mužem. Obě jednání byla kvalifikovaná jako přestupek. 

Nakonec se s obžalobou krajský soud neztotožnil a skutek spáchaný obžalovanou Petrou 

P. kvalifikoval jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 TZ (1961), 

ukončený ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 a obžalovanou Petru P. odsoudil k trestu 

                                                           
52 Blíže viz: CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 
2007, str. 42. 
53 Blíže viz: ONDRÁČEK, Z. Muž jako oběť domácího násilí. Kriminalistický sborník. Ročník 53, č.3, 
str. 26 a n. 



33 

 

odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání čtyř 

let s dohledem. Rozsudek je již pravomocný. 

Nemohu jinak, než se ztotožnit s názorem autora článku, který míní, že policie 

bude muset urazit ještě velký kus cesty, aby dokázala správně a včas diagnostikovat 

případy domácího násilí. V tomto případě policie jednání partnerky jako domácí násilí 

neposoudila. Útoky postihovala pouze jako přestupky, ačkoli zde byly naplněny 

všechny znaky typické pro domácí násilí: opakovanost útoků, eskalace násilí a jasné 

rozdělení rolí. 

2.1.3. SENIOR 

Osoby pokročilého věku se stávají snadno oběťmi špatného zacházení a 

trestných činů. Je to způsobeno jejich zranitelností (mluví se o „křehkosti“ starých 

osob).54 Zranitelnost tvoří soubor charakteristik, které posilují záměr pachatele 

uskutečnit trestný čin právě vůči této oběti.55 Stáří přináší v životě člověka psychické, 

fyzické a sociální změny. S přibývajícím věkem ubývá sil, snižuje se výkon, dochází 

k omezení pohybu. Zhoršuje se paměť, člověk se stává emocionálně labilnějším a ve 

zvýšené míře sugestibilní. Sociální změny se projevují zejména osamělostí, protože staří 

lidé nechodí do zaměstnání, ubývají jim přátelé a dospělé děti si zakládají vlastní 

rodiny. Tyto skutečnosti způsobují, že se senioři stávají více či méně závislými na 

pomoci druhých. Právě taková závislost je rizikovým faktorem vzniku násilného 

chování rodiny vůči starému člověku. Zranitelnosti seniora je dána také špatnou nebo 

zcela mizivou šancí dosáhnout na některý typ pomoci obětem. Nebezpečí hrozí zejména 

u násilí páchaného blízkým člověkem. Ten zprostředkovává většinu kontaktů seniora 

s okolím, může tak snadno zabránit oznámení situace.56
 

Pachatelé násilí vůči starým lidem pochází zejména z okruhu rodiny. V první 

řadě se jedná o partnery. Lidé se často domnívají, že partnerské násilí skončí, když 

manželé zestárnou. Ale to je mylná představa. „Někdy začne násilí už v mladé rodině, 

                                                           
54 Blíže viz: MARTÍNKOVÁ, M. Špatné zacházení s osobami pokročilého věku – se zvláštním zřetelem 
k domácímu násilí. Studie. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, str. 8. 
55 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing a.s., 2007, str. 60. 
56 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing a.s., 2007, str. 60. 
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někdy dojde k použití násilí naopak až v pozdějším věku, kdy se s ním většinou pojí 

psychické změny muže a chorobná žárlivost.“57 Mnohdy se násilí vůči starému člověku 

dopouští jeho pečovatel, nejčastěji syn nebo dcera případně jiný člen rodiny. „Takové 

domácí násilí může být vyvrcholením předchozích špatných vztahů, ale může se projevit 

také naprosto nečekaně, například při onemocnění, které vyžaduje dlouhodobější péči 

druhé osoby a není možné ji zajistit jinak.“58
 

Podle policejních statistik59 se obětí trestného činu podle § 215a TZ (1961) 

stávají osoby starší 60 let v 8 % případů. Nejčastěji se jedná o seniory ve věku 60 až 69 

let, z nichž 90 % tvoří ženy. Stejné statistiky také vypovídají o pachatelích. Těmi jsou 

převážně muži (87 % případů) ve věkové kategorii od 30 do 69 let. U žen se jedná 

nejčastěji o pachatelky ve věkovém rozmezí 30 až 59 let.   

Násilí v rodině vůči starým lidem nabývá podoby fyzického, psychického, ale i 

sexuálního útoku. Specificky u těchto obětí se lze setkat ještě s majetkovým a finančním 

vykořisťováním, zanedbáváním a neuspokojováním biologických či psychosociálních 

potřeb. Četnost jednotlivých druhů špatného zacházení odhalil průzkum Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci, který proběhl mezi lety 2000 a 2005.60 Respondenty 

byli pouze sociální pracovníci, kteří přicházeli do styku se seniory. Podle získaných 

údajů převažovalo psychické týrání (70 %), následované finančním a majetkovým 

vykořisťováním (50 %) a zanedbáváním (38 %). Do výsledků byly započítány i případy, 

kdy docházelo k různým kombinacím jednotlivých druhů násilí. Dále bylo zjištěno, že 

v 70 % špatného zacházení se jednalo o opakované chování. Jako nejčastější projevy 

špatného zacházení byly uváděny nadměrná zanedbanost seniora, podvýživa, držení 

seniora v izolaci, podezřelé podlitiny nebo nulová komunikace se starým člověkem ze 

strany rodiny.  

Průzkum zjišťoval také názor sociálních pracovníků na příčiny špatného 

zacházení. Nejčastěji byly uváděny zištné důvody násilníků, např. potřeba získat byt či 

                                                           
57 ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení problému 
ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 110. 
58Zdroj: Bílý kruh bezpečí. 
Dostupné na: <http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/ohrozene-osoby/seniori/r86>. 
59 Blíže viz: MARTÍNKOVÁ, M. Špatné zacházení s osobami pokročilého věku – se zvláštním zřetelem 
k domácímu násilí. Studie. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, str. 27 a n. 
60 Blíže viz: MARTÍNKOVÁ, M. Špatné zacházení s osobami pokročilého věku – se zvláštním zřetelem 
k domácímu násilí. Studie. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009, str. 33 a n. 



35 

 

dům seniora, jeho majetek nebo peníze v hotovosti (nejčastěji odnímáním důchodu). 

Další příčiny spočívaly spíše v osobě pachatele, alkoholismu, duševní nemoci, či v 

celkovém nezájmu o osud seniora. 

Domácí násilí páchané na seniorech je vysoce latentní jev. Přispívá k tomu 

jednak již výše zmíněná sociální izolace starého člověka a s tím spojená obtížnost nebo 

nemožnost přístupu ke zdrojům pomoci. Na druhou stranu je zde často neochota 

oznamovat incidenty i ze strany samotných obětí. Brání jim v tom pocit, že jako rodiče 

selhali. „Pro mnohé seniory je představa ztráty blízké a přes veškeré násilnosti stále 

milované osoby nepředstavitelná a obava ze samoty je silnější více než strach o vlastní 

zdraví a život.“61 V neposlední řadě hraje roli obava starého člověka, že bude přemístěn 

do ústavní péče, pokud se násilí zveřejní. 

2.1.4. TEENAGER 

Partnerské násilí mezi adolescenty (angl. dating violence – „násilí na rande“) se 

začíná postupně vyčleňovat jako specifická podoba domácího násilí. V České republice 

tato problematika – na rozdíl od zahraničí – nestojí v centru pozornosti ochrany 

mládeže. Na základě průzkumu, který proběhl v roce 1997 v USA, se ukázalo, že 12 % 

amerických studentů devátých až dvanáctých tříd má zkušenosti s partnerským 

násilím.62 Podle jiného průzkumu trpí dokonce 20 až 30 % mladých dvojic násilím ve 

vztahu.63 V České republice zorganizovalo obdobný výzkum občanské sdružení ROSA 

v roce 2006.64 Cílem bylo zjistit výskyt násilí mezi teenagery a postoj k tomuto jevu. 

Z dotázaného vzorku 200 studentů a studentek ve věku 17-22 let odpovědělo na širokou 

otázku, zda zažili násilí ve vztahu kladně 7 % dívek a žádný chlapec. Při podrobnějším 

dotazování však 11 % dívek a 4 % chlapců uvedli, že je partner uhodil a stejné množství 

dotázaných uvedlo, že byli ve vztahu ponižováni. Tento rozdíl může poukazovat na to, 

že mladí lidé prvotní signály násilí ve vztahu nepojmenovávají, což může být rizikovým 

                                                           
61 Zdroj: Bílý kruh bezpečí.  
Dostupné na: < http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/ohrozene-osoby/seniori/r86>. 
62 Blíže viz: CHROMÝ, J. Nad některými specifiky partnerského násilí mezi mládeží. Trestní právo, 2008, 
č.7-8, str. 29. 
63 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení 
problému ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 106. 
64 Výsledky průzkumu dostupné na: <http://www.stopnasili.cz/verejnost/dn-statistiky-zpravy-studie.html> 
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faktorem pro rozvoj dalšího násilí. Pětina dotázaných studentů uvedla, že ví o případu 

domácího násilí ve svém okolí a 16 % ví o násilí ve vztahu svého kamaráda. 

Násilí mezi adolescenty má určitá specifika, která jej profilují:65
 

● oba partneři jsou zpravidla studující 

● vystupují jako partneři, ale nesdílí společnou domácnost 

● jsou závislí na původní rodině, zejména rodičích 

Své zvláštnosti mají i formy násilí. Nejmarkantnější je to u ekonomického 

týrání. Mladí lidé nebývají materiálně na partnerovi závislí. Jednak obvykle nejsou 

výdělečně činní, jednak nedisponují majetkem, který by jim pokrýval životní náklady. 

Také k sociální izolaci může docházet jen částečně, zejména z důvodu již zmíněného 

bydlení partnerů v odlišných domácnostech, kde zůstává zachován přímý kontakt s 

původní rodinou. Psychické, fyzické i sexuální násilí se vyskytuje obdobně jako u 

dospělých.  Teenageři často nevědí, na koho se obrátit, aby jim pomohl. U dospělých se 

mohou setkat s bagatelizováním a podceňováním skutečnosti. Problémem také bývá, že 

mladí lidé nemají ještě upevněnou sebedůvěru, jsou nejistí v intimních vztazích a 

snadno podléhají mýtům o partnerském násilí. Není ničím neobvyklým, že si dívka 

násilí ze strany partnera vykládá jako projevy pozornosti a lásky.66
 

V rámci snahy o vysvětlení partnerského násilí mezi mládeží byly postupně 

odhaleny rizikové faktory, které tento jev podporují nebo s ním bezprostředně souvisí. 

Jako význačný faktor bylo označeno zneužívání v dětství, dále promiskuitní vedení 

sexuálního života a nadměrné užívání drog a alkoholu.67
 

2.1.5. DÍTĚ 

Domácí násilí postihuje děti dvojím způsobem. Buď se ocitají v roli 

bezprostřední oběti nebo v roli svědka násilí. První situace nastává, pokud je dítě přímo 

                                                           
65 Blíže viz: CHROMÝ, J. Nad některými specifiky partnerského násilí mezi mládeží. Trestní právo, 2008, 
č.7-8, str. 28. 
66 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení 
problému ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 106. 
67 Blíže viz: CHROMÝ, J. Nad některými specifiky partnerského násilí mezi mládeží. Trestní právo, 2008, 
č.7-8, str. 29. 
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přítomno týrání rodiče a díky tomu se stává terčem agresora. Může být také bito nebo 

zneužíváno. Malé dítě prožívá v okamžiku útoku silný strach, je dezorientované a 

instinktivně hledá ochranu tam, kde jí obvykle nachází, tedy u své matky. Má tendenci 

se přimknout k matce, čímž se vystavuje riziku ohrožení. Agresor pak napadá partnera, 

ale může zasáhnout i dítě. Starší děti, zejména chlapci, často vystupují aktivně proti 

násilníkovi a mají tendenci bránit ohroženého rodiče. Můžou se tak lehce stát 

předmětem útoku. Dívky se naopak snaží odvést a ukrýt své mladší sourozence.68
 

Rozsah, v jakém jsou děti v rodině viktimizovány, se snaží monitorovat 

neziskové organizace. V roce 2004 prošlo Informačním a poradenským centrem 

občanského sdružení ROSA 191 klientek. 165 z nich mělo celkem 292 dětí. Pouhých 17 

z nich (6%) podle výpovědí matek nebylo svědky násilí. Sedm dětí aktivně bránilo svou 

napadenou matku a čtyři chlapci (nejmladšímu bylo 5 let) volali matce na pomoc policii 

a lékařskou pomoc. 

Celkem 58 dětí (21%) se stalo nejen svědky, ale i oběťmi domácího násilí. Tyto 

děti byly hrubě a opakovaně psychicky týrány (16 dětí) a fyzicky napadány (4 děti při 

obraně matky a 36 dětí se stalo přímou obětí). V 17 případech byly bity (rukou, 

vařečkou, páskem, prknem, flétnou), sedm z nich bylo fackováno, jedno škrceno, jedno 

zkopáno, tři byly odhozeny, jedno udeřeno do hlavy.69
 

Podle průzkumu agentury STEM pro BKB a Philip Morris ČR z roku 2006 

vyrůstají děti v 80 % domácností, kde dochází k násilí. Více jak polovina (57 %) se 

stává očitými svědky jednání agresora. 

Jiný pohled na přítomnost dětí nabízí statistiky vykázání násilných osob ze 

společné domácnosti, které zpracovává BKB.70 V roce 2007 bylo vykázáním ochráněno 

892 dospělých osob a 941 dětí. V následujícím roce to bylo 698 dospělých a 586 dětí a 

v roce 2009 bylo evidováno 801 dospělých a 911 dětí. Z těchto údajů je patrné, že děti 

jsou v rámci domácího násilí nejohroženější skupinou osob. Ohrožení nespočívá pouze 

                                                           
68 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení 
problému ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 103. 
69 Statistika dostupná na: <http://www.stopnasili.cz/verejnost/dn-statistiky-zpravy-studie.html> 
70 Statistiky dostupné na: < http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/statistiky/r64> 
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v alarmujícím počtu přítomných dětí, ale i v dopadech prožitých zážitků na zdraví a 

vývoj dětí (viz kapitola 5.1.3.). 

Čísla zde uváděná, ať už se jedná o celkové počty obětí, či míru viktimizace 

jednotlivých skupin, je třeba brát jako orientační. Drtivá většina činů spáchaných 

v rámci domácího násilí nevyjde najevo.  

2.1.6. TYPOLOGIE OBĚTÍ 

Empirické poznatky, které odborníci získávají na základě výzkumů či přímého 

kontaktu s oběťmi, se snaží třídit do příbuzných skupin a vytvářet tak určité typologie 

obětí. Mezi nejpoužívanější patří:71
 

• Typologie obětí podle zažitého trestného činu – kopírují obvykle 

kategorie deliktů používané v kriminologii. Rozlišuje se tak například 

oběť domácího nebo fyzického či sexuálního násilí.   

• Typologie obětí podle reakce na trestný čin - rozlišuje se například 

panická oběť nebo oběť pasivní, odevzdaná. 

• Typologie obětí podle interakce „oběť-pachatel“ v době kolem spáchání 

trestného činu – tato typologie patří mezi nejznámější. Rozlišuje pět 

základních typů: 

a. Zúčastňující se oběť 

Kriminálnímu činu předchází interakce mezi pachatelem a obětí, 

která ovlivňuje motivaci pachatele. Jde o poměrně častou situaci, 

domácí násilí nevyjímaje. 

b. Nezúčastňující se oběť 

Před činem v této situaci nedochází k interakci. Oběť v tomto 

případě neměla možnost vnímat ohrožení dříve než v momentu 

samotného útoku. 

                                                           
71 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, str. 108-109. 
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c. Provokující oběť 

Tato oběť podcenila nebezpečnost situace, záměrně či bezděčně 

se vystavila riziku. Může se jednat o jedince s viktimogenními 

charaktery nebo o osoby, které byly po nesnesitelném jednání 

oběti zahnáni do kouta. V případech domácího násilí je takovou 

obětí násilník. 

d. Latentní oběť 

Jedinec naplňující tuto charakteristiku má zvýšený sklon 

k viktimizaci. Vyznačuje se přítomností všech viktimogenních 

faktorů, přesto role oběti není formálně známa. Patří sem jevy, 

které jsou obtížně kontrolovatelné nebo jejich oznámení naráží na 

emociální bariery a předsudky. Vysokou latencí se tak vyznačuje 

zejména násilí páchané v rodině, ať už v podobě partnerského 

násilí nebo sexuálního zneužívání dětí. 

e. Nepravá oběť 

Osoba se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném místě a stala 

se shodou nešťastných náhod nebo často také v zastoupení 

někoho jiného obětí. 

Z výše uvedeného je možno vidět, že domácím násilím jsou postihováni všichni 

lidé bez ohledu na pohlaví, věk, etnickou příslušnost či národnost. Nelze proto 

predikovat, kdo se stane obětí domácího násilí a kdo je chráněn. Přesto, že neexistuje 

konzistentní osobnostní profil oběti, vyznačují se oběti domácího násilí určitou 

podobností v chování. Toto chování je však pro okolí často nesrozumitelné. Jako 

nelogické se jeví zejména popírání či bagatelizace násilí nebo neschopnost opustit 

pachatele. Těmto zvláštním reakcím oběti se věnuji v kapitole 5.1. Také v průběhu 

vyšetřování se oběť domácího násilí chová jinak než oběť poškozená cizím pachatelem. 

„Ochota k potrestání pachatele je kolísavá, oběť si sice přeje násilí zastavit, ale 
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zároveň doufá v obnovení víceméně harmonického vztahu s pachatelem.“72 Časté je 

odvolávání či měnění výpovědi. Důvodem může být psychický tlak a oprávněný strach 

vzhledem ke skutečnosti, že oběť stále bydlí v domácnosti s pachatelem nebo byl 

pachatel sice ze společného obydlí vykázán, ale je vyšetřován na svobodě.73    

2.2.  PACHATEL DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 U většiny kriminálních jevů převažují detailní informace o pachatelích nad 

neúplnými poznatky o jejích obětech. U domácího násilí je tomu naopak. „Zatím víme 

daleko více o obětech domácího násilí než o jeho pachatelích. Momentálně neexistuje 

žádná výzkumně a empiricky zajištěná typologie pachatelů domácího násilí natož pak 

přehled o tom, který z typů domácích agresorů se vyskytuje nejčastěji.“74 

 Podobně jako u oběti domácího násilí i pachatelem může být kdokoliv, kdo sdílí 

společné obydlí bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání nebo etnickou příslušnost. Přesto 

lze vysledovat určité rizikové vlastnosti, které se u domácích násilníků vyskytují častěji. 

Typické jsou nízké sebevědomí a sebeúcta (časté je pak užívání sexu jako agresivního 

činu sloužícímu k jejímu zvýšení), extrémní žárlivost, kdy se násilník chová k oběti jako 

ke svému majetku, špatné zvládání stresových situací a sklon vinit ze svých činů jiné.75 

Přesto, že se agresor chová k oběti zavrženíhodně, je na její přítomnosti ve vztahu 

závislý a špatně snáší její odchod. I drobný náznak ukončení vztahu může vyvolat 

extrémní agresi.  

Pokud je násilníkem muž, lpí na tradičním rozdělení mužských a ženských rolí a 

přísném patriarchálním uspořádání rodinných vztahů, kde muž vládne tvrdou rukou a 

rozhoduje o všech záležitostech. V jeho očích má žena pouze pečovat o děti a 

                                                           
72 KONRÁD, Z., BANGO, D. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím násilím. 
Praha: Policejní akademie ČR, 2007, str. 21. 
73 Blíže viz: KONRÁD, Z., BANGO, D. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím 
násilím. Praha: Policejní akademie ČR, 2007, str. 21. 
74 ČÍRTKOVÁ, L. Zatím víme víc o ohrožených osobách. Zpravodaj BKB 1/2003. 
 Dostupné na: < http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-
osobach/r108>. 
75 Blíže viz: CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 
2007, str. 53. 
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domácnost a ve všem poslouchat muže. Tento vyhraněný postoj dobře demonstruje 

následující případ:76 

 „Myslel si, že je pánem domu, což znamenalo, že já budu jeho otrok. On činil 

všechna rozhodnutí a já musela dělat, co chtěl. Když mu nechutnal čaj nebo když našel 

na poličce prach, hned si sundal pásek, aby mi dal za vyučenou.“ 

Takové chování pramení často ze zážitků a výchovy v dětství. Chlapec, který byl 

vychováván v povinné dominanci otce, se obvykle snaží podobný vzorec uplatnit i ve 

své rodině. V případě, že se stane svědkem násilí mezi svými rodiči, je mnohem 

náchylnější k agresivnímu chování vůči své partnerce v dospělosti. Domácí násilí zažité 

v dětství je tedy výrazným rizikovým faktorem závadného chování muže v dospělosti, 

neboť právě v rodině se dítě učí vzorce chování, které později uplatňuje.   

V roce 1982 provedl L. W. Sherman kriminologický výzkumný projekt, pod 

jehož vlivem se prosadilo členění pachatelů domácího násilí podle jejich sociálního 

ukotvení na dva hlavní typy.77 Prvním je sociálně problémový násilník, který páchá 

násilí jak na veřejnosti, tak v soukromí. Domácí násilí není proto v očích okolí ničím 

překvapivým. Také mívá záznamy v trestním rejstříku, takže oběť se při řešení násilí 

setkává s větším porozuměním, a to jak ze strany sousedů či rodiny tak i ze strany 

státních orgánů. Z tohoto pohledu je daleko nebezpečnější druhý typ pachatele 

označovaný jako násilník „dvojí tváře“. Na veřejnosti vystupuje jako seriózní osoba, 

jehož chování vůči druhým lidem (včetně ohrožené osoby) ničím nevybočuje z mezí 

konformity. V soukromí se mění v tyrana ničícího svou oběť, která má jen malou šanci 

přesvědčit okolí o násilné stránce svého navenek slušného partnera. Také orgány činné 

v trestním řízení, zejména v menších obcích, mohou být k obviněním ohrožené osoby 

skeptické, zvláště pokud je obviněným místně známá či vlivná osoba.    

Jiná typologie pachatelů partnerského násilí sestává ze tří typů:78 

                                                           
76 CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 
51. 
77 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Zatím víme víc o ohrožených osobách. Zpravodaj BKB 1/2003. 
 Dostupné na: <http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-
osobach/r108> 
78  Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 59. 
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• Nepatologický typ – zde se jedná o ženy, které jednají v obraně před 

život ohrožujícím agresivním partnerem, a zčásti se jedná o muže 

jednající pod vlivem chronicky neřešitelných konfliktů. Jejich agresivní 

jednání je převážně situačně podmíněné. 

• Antisociální typ – do této skupiny jsou řazeni zejména kriminální 

recidivisté, často agresivní navenek i v soukromí. Typicky se jedná o 

anomální až psychopatické osobnosti, jejichž agrese je podmíněna více 

osobnostně než nastalou situací.  

• Pasivně agresivní typ – jedná se o závislé, případně neurotické muže, 

kteří jednají pod vlivem chronické konfliktní situace. Jejich jednání je 

zčásti podmíněno situací, zčásti osobnostním založením.  
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3. POSTIH DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

3.1.  TRESTNÍ PRÁVO 

Trestní právo představuje ultima ratio, tedy prostředek, kterého stát použije, jen 

v případě, že jiné možnosti nápravy závadného chování selžou. Přesto, že se jedná o 

řešení krajní, představuje trestní právo nezbytnou součást každého právního řádu. Postih 

určitého jednání trestní normou neplní pouze funkci represivní, ale také neméně 

významnou funkci preventivní. 

 Kriminalizací domácího násilí dává společnost najevo, že jednání pachatele 

odsuzuje a že oběť má nárok na ochranu garantovanou státem. Znamená také, že 

považuje trestný čin, který se odehrává mezi osobami blízkými, za stejně trestný jako 

ten, ke kterému došlo mezi osobami cizími. V neposlední řadě může samotné trestní 

řízení zabránit recidivě násilného jednání.79  

3.1.1. HISTORICKÝ POHLED NA KRIMINALIZACI 

DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Úprava trestního postihu domácího násilí nemá u nás dlouhou tradici. Před 

rokem 1989 nejen že neexistovala zvláštní skutková podstata, která by závadné chování 

násilníka vůči rodině postihovala, ale samotný pojem nebyl rozšířen. Násilné jednání 

bylo postihováno podle skutkových podstat ve zvláštní části TZ (1961), např. podle § 

221 či § 222 ublížení na zdraví; § 241 znásilnění; § 197a násilí proti skupině obyvatel a 

jednotlivci a dalších. Tyto trestné činy však nezahrnovaly zvláštnosti, které násilí vůči 

blízké osobě s sebou přináší, zejména systematičnost a dlouhodobost útoků.  

V průběhu devadesátých let k výrazným změnám nedošlo. Snahy nestátních 

organizací přispěly k postupné detabuizaci fenoménu a odkrývání jeho rozsahu ve 

společnosti. Avšak pro neexistenci speciální skutkové podstaty byla jednání pachatele 

postihována stále jen izolovaně. 

                                                           
79 Blíže viz: HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Studie. Justiční 
akademie ČR, 2004, str. 181. 
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 Zakotvit nulovou toleranci k domácímu násilí a tedy jeho postihování trestním 

právem, se podařilo až po několikaletém úsilí. V roce 1995 zaslala skupina právniček 

poskytujících profesionální pomoc obětem domácího násilí, sdružených pod projektem 

AdvoCats for Women při proFem o. p. s., dopis ministru spravedlnosti, kterým žádaly 

postižení domácího násilí trestním právem. O dva roky později připravil podobný 

podnět BKB. Obě organizace navrhovaly postihování domácího násilí nikoli 

prostřednictvím nové skutkové podstaty, ale rozšířením § 215 TZ (1961) s názvem 

„Týrání svěřené osoby“ tak, aby se vztahovala i na osoby blízké. Tento návrh byl však 

v legislativním procesu opakovaně zamítnut s poukazem na nesystémovost takového 

řešení. Teprve v roce 2002 byl zpracován rekodifikační komisí Ministerstva 

spravedlnosti návrh nového trestného činu označeného jako „Domácí násilí“. K jeho 

zařazení do trestního zákona došlo nakonec o dva roky později. Zákon č. 91/2004 Sb., 

novelizoval zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon tak, že byl do hlavy šesté, mezi trestné 

činy proti rodině a mládeži, vložen nový § 215a. Skutková podstata však nenesla název 

„Domácí násilí“, ale „Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě“.  

Tato významná změna iniciovala, dva roky poté, vytvoření a přijetí komplexního 

zákona o ochraně před domácím násilím, který propojil spolupráci Policie ČR, 

intervenčních center a civilních soudů, jak v zájmu prevence, tak v zájmu účinnější 

pomoci obětem.  

Další významné instituty pro postihování domácího násilí přinesl zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník. V první řadě je to kriminalizace stalkingu. Trestný čin 

podle § 354 nebezpečné pronásledování umožňuje potrestat pachatele, který i po 

ukončení násilného vztahu zasahuje do života oběti obtěžujícím a obavy vzbuzujícím 

způsobem. Neméně významná je privilegovaná skutková podstata podle § 141 zabití, 

která umožní uložit mírnější trest za úmyslné usmrcení člověka, který se vůči pachateli 

dopustil předtím specifického, v zákoně charakterizovaného, jednání. 

3.1.2. SKUTKOVÉ PODSTATY, KTERÝMI LZE POSTIHNOUT 

DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Skutkové podstaty, kterými lze postihnout činy páchané v rámci domácího násilí 

tvoří pestrou škálu. V pozitivním právu nejsou systematicky uspořádané do jediné hlavy 
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či oddílu. Na rozdíl od TZ (1961) jsou v současném TZ trestné činy ve zvláštní části 

seřazeny podle váhy chráněného zájmu, počínaje lidským životem, zdravím, 

následované hodnotami jako je svoboda či rodina. Proto lze trestné činy, které jsou 

páchané domácími násilníky, naleznout zejména v hlavě první, druhé, třetí a čtvrté. I 

přes svou různorodost vykazují tyto trestné činy určité společné znaky. V první řadě 

jsou vždy páchány v rodině nebo domácnosti mezi osobami blízkými. Tento znak vede 

k další jejich charakteristice – vyznačují se vysokou latencí. Jednání pachatele je 

příznačné svou soustavností, stejným nebo obdobným způsobem provedení, blízkou 

časovou souvislostí a je vedeno jednotným záměrem oběť utiskovat, omezovat, 

ohrožovat či ubližovat jí s cílem ponižovat její lidskou důstojnost. Následky nedosahují 

často při jednotlivých útocích takové intenzity, aby bylo jednání posouzeno jako trestný 

čin.80  

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ (HLAVA I) 

Vražda (§ 140) a Zabití (§ 141) 

 Domácí násilí může vyvrcholit úmyslným usmrcením partnera. Nejedná se o 

ojedinělé případy, jak vyplývá ze závěrů studie z roku 2008 provedené v USA:81 „V 

roce 2006 bylo zavražděno 1 836 žen, kdy jednotlivý muž-útočník zavraždil jednotlivou 

ženu-oběť. V devíti z deseti případů (92 %), byla oběť zavražděna někým, koho znala. 

Tři z pěti obětí, které znaly útočníka, byly manželky, bývalé manželky nebo intimní 

partnerky svých vrahů a šestnáct procent z nich bylo zastřeleno a zabito během hádky.“ 

 Trestní zákoník nově rozlišuje celkem tři druhy úmyslného usmrcení člověka. 

Na prvním místě uvádí tzv. vraždu prostou (§ 140 odst. 1), které se dopustí ten, kdo 

jiného úmyslně usmrtí. Pachatel sice nejedná pod tlakem určitého vnitřního stavu, ale 

zároveň ani po předchozím uvážení. Důvodová zpráva v této souvislosti hovoří o 

jednání pachatele v náhlém hnutí mysli, v afektu.82 Nejpřísnější trest stanovuje zákon 

v případě, kdy pachatel usmrtí jiného nejen úmyslně, ale je zde přítomen vyšší stupeň 

úvahy zahrnující nejen usmrcení oběti, ale i další důsledky činu. Tato vražda spáchaná 

                                                           
80 Blíže viz: HUŇKOVÁ, M,.VOŇKOVÁ, J. a kol. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: 
proFem, 2004, str. 98. 
81 Dostupné na:  
< http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/rosa_ZPRAVODAJ__012009.pdf>. 
82 Blíže viz: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 476. 
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s rozmyslem nebo po předchozím uvážení (§ 140 odst. 2) je vůči vraždě prosté ve 

vztahu speciality.  

Výrazně nižší trest hrozí za úmyslné usmrcení, pokud tak pachatel učiní v silném 

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

v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Zákonodárce nazývá 

takový trestný čin zabitím (§ 141), čímž „snímá z pachatele stigma vraha.“83 Ve vztahu 

k vraždě se jedná o privilegovanou skutkovou podstatu, která nově umožňuje odlišit 

situace, kdy má úmyslné usmrcení obrannou povahu. Trestní zákoník uvádí příkladmo 

emocionální stavy, které způsobují silné rozrušení pachatele. „Silné rozrušení by mělo 

mít výrazně obranný charakter a představovat reakci pachatele na mimořádně vypjatou 

životní situaci, která je sice reakcí nepřiměřenou, avšak do jisté míry lidsky 

pochopitelná, takže lze na pachatele hledět s určitou shovívavostí.“84 Pod 

zavrženíhodné jednání poškozeného lze zahrnout útoky na lidskou důstojnost či 

svobodu. V situaci domácího násilí bude tak možné postihnout usmrcení trýznitele 

obětí, aniž by takový čin musel být kvalifikován jako vražda s následným uložením 

vysokého trestu odnětí svobody.  

Těžké ublížení na zdraví (§ 145) a Ublížení na zdraví (§ 146) 

 Trestní zákoník rozlišuje podle stupně závažnosti dva druhy ublížení na zdraví, a 

sice těžkou újmu na zdraví a ublížení na zdraví. Těžká újma na zdraví je vymezena ve 

výkladových ustanoveních zákona (§ 122 odst. 2) dvěma podmínkami, které musí být 

splněny zároveň. Musí se jednat o vážnou poruchu zdraví nebo jiné vážné onemocnění, 

a zároveň musí korespondovat s jedním z taxativně vymezených případů těžké újmy 

tam uvedených.  

Ublížení na zdraví je na rozdíl od předchozí úpravy v zákoně výslovně 

definováno. Rozumí se jím takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném 

onemocnění, který porušením normálních tělesných funkcí znesnadňuje, nikoli jen po 

krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a vyžaduje lékařské ošetření (§ 122 

                                                           
83 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 476. 
84 HOŘÁK, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. In: Jelínek, J. (ed.). O novém trestním 
zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, str. 
76. 
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odst. 1). Znesnadnění nikoli jen po krátkou dobu je soudní praxí vykládáno jako trvající 

po dobu alespoň sedmi dnů (R 16/1986). Důležitým kritériem při tom je pracovní 

neschopnost. Nelze se však omezit jen na toto jedno hledisko nebo jen na samotnou 

dobu trvání poruchy. Musí být brán zřetel také na jiné důležité okolnosti, například 

bolestivost zranění, příznaky, kterými se projevovalo. Potom je možné za ublížení na 

zdraví považovat i poruchu, která netrvala požadovaných sedm dní, avšak pro její 

intenzitu ji pod ní lze podřadit.  

 V souvislosti s domácím násilím je nutno přivítat, že zákon oproti dosavadní 

právní úpravě rozšiřuje výčet okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby o 

osoby zvláště zranitelné (dítě mladší 15 let, těhotná žena) a u těžkého ublížení mj. o 

způsoby spáchání (opětovně, ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky). U obou skutkových 

podstat se také zvyšují trestní sazby.  

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky (§ 146a) 

 Skutková podstata tohoto trestného činu je konstruována obdobně jako u 

trestného činu zabití. Opět se vychází z toho, že jednání pachatele je silně ovlivněno 

určitým emocionálním stavem nebo předchozím zavrženíhodným jednáním 

poškozeného, a tudíž je z tohoto důvodu spojeno s nižší trestní sazbou. Také toto 

ustanovení bude použitelné na jednání oběti vyprovokované domácím násilníkem.  

TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, 

SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ (HLAVA II) 

Zbavení osobní svobody (§ 170) a Omezování osobní svobody (§ 171) 

 Smyslem těchto ustanovení je ochrana osobní svobody ve smyslu volného 

pohybu. Omezování osobní svobody je sice na rozdíl od jejího zbavení jen 

krátkodobého charakteru, ale nesnadno překonatelné. Může se jednat o zamykání 

v pokoji, v autě, svazování rukou či svírání v náručí. V rámci domácího násilí to bývá 

častým jevem, protože takto si násilník může zajistit absolutní kontrolu nad obětí. U 

zbavení osobní svobody pachatel odejme oběti možnost volně o svém pohybu 

rozhodovat po delší dobu nebo natrvalo. Osvobození je při něm velmi ztíženo a je 

zvlášť obtížné. U obou skutkových podstat došlo k rozšíření okolností podmiňujících 
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použití vyšší trestní sazby, v souvislosti s domácím násilím stojí za zmínku zejména 

okolnost, že pachatel způsobí takovým činem fyzické nebo psychické útrapy.  

TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI 

(HLAVA III) 

Znásilnění (§ 185) 

Znásilnění se dopustí ten, kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo jiné 

těžké újmy donutí k pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije jeho 

bezbrannosti. Donucení k pohlavnímu styku znamená, že pachatel svým násilným 

jednáním překoná opravdový, vážně míněný odpor znásilňované osoby nebo že ona 

osoba podlehne jen proto, že nemá jiného východiska. „Upustí-li od kladení odporu jen 

pro zjevnou beznadějnost, z odůvodněného strachu či pro vyčerpanost, jde také o 

donucení.“85 Zákon nekonkretizuje osobu pachatele ani osobu poškozeného. Nemusí se 

jednat o osoby navzájem cizí, předmětem útoku může být i žena nebo muž, s nímž žije 

pachatel v manželství nebo jako druh. V rámci domácího násilí není vymáhání soulože 

či jiného pohlavního styku ničím neobvyklým. Podle průzkumu z roku 2005 udává 

zkušenost se sexuálním násilím v rámci vztahu 16 % žen.86 Skutečné číslo bude jistě 

vyšší, protože ne vždy je přinucení k sexu v rámci partnerského vztahu vnímáno jako 

něco nezákonného, jak z pohledu násilníků, tak z pohledu obětí.   

Sexuální nátlak (§ 186) 

 Sexuální nátlak je novým trestným činem, který předchozí trestní zákon neznal. 

Umožňuje postihovat i další formy sexuálních útoků, kdy jednání pachatele nesměřuje 

k pohlavnímu styku, ale k tomu, aby nutil oběť provádět jinou sexuální aktivitu.87  

TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM (HLAVA IV) 

Zanedbání povinné výživy (§ 196) 

                                                           
85 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 543. 
86 Zdroj: IVO, Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, 2005, STEM, Reprezentatívny 
výskum o domácom násilí, 2006. 

87 Blíže viz: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 547. 
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 Zanedbání povinné výživy je nejčetnějším trestným činem páchaným vůči 

rodině a dětem. V roce 2007 bylo za tento čin odsouzeno 6066 osob, v roce 2008 

podobný počet osob, 6081 pachatelů.88 Pachatelé jsou z převážné většiny muži, počet 

odsouzených žen se pohybuje mezi 8 – 10 %.  

 Povinnost zajišťovat výživu vyplývá přímo ze zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 

není tedy nutné předchozí rozhodnutí soudu. Zákon o rodině stanoví vyživovací 

povinnost mezi rodiči a dětmi, mezi příbuznými v pokolení přímém, mezi manžely, 

mezi rozvedenými manžely a příspěvek na výživu neprovdané matce. V praxi je však 

tímto ustanovením nejčastěji postihováno neplnění zákonné výživy rodiči (zejména 

otců) vůči dětem.  

Vyživovací povinností se rozumí nejen zabezpečení samotné výživy, ale i jiné 

zaopatření oprávněné osoby, například ošacení, bydlení či péče o zdraví a čistotu. 

Zákon postihuje dvě jednání pachatele. První skutkovou podstatou je neplnění 

vyživovací povinnosti, tedy případ, kdy povinný neposkytuje výživu vůbec, nebo 

povinnost plní, ale v nižším než povinném rozsahu. Jako druhou skutkovou podstatu 

uvádí zákon úmyslné vyhýbání se plnění vyživovací povinnosti. Pachatel v tomto 

případě svoji povinnost nejen neplní, ale vědomě se snaží své povinnosti zbavit nebo 

alespoň podstatně oddálit její plnění. U obou jednání zákon nově stanoví, že musí trvat 

déle než čtyři měsíce. Dřívější úprava přesné určení doby neobsahovala, požadovala 

pouze, aby bylo soustavné a trvalo po delší dobu, která byla judikaturou konkretizována 

jako šest měsíců, případně podle okolností mohla být i kratší, ale měla se šesti měsícům 

blížit.89   

Přínosem nového trestního zákoníku je i výrazné zpřísnění sankcí, které 

pachateli hrozí. Dále je možno odsoudit k trestu odnětí svobody až na pět let neplatiče, 

který byl již za zanedbání povinné výživy v posledních třech letech odsouzen nebo 

potrestán.  Přísnější postih a trestnost recidivy by mohlo vést ke zlepšení situace rodin 

postižených domácím násilím, kde je časté nejen neplnění vyživovací povinnosti vůči 

dětem, ale i vůči manželce.   

                                                           
88 Blíže viz: Statistická ročenka kriminality Ministerstva spravedlnosti.  Dostupné 
na:<http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145> 
89 Blíže viz: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006, str. 
615. 
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Hlavním účelem a smyslem postihu pachatele pro trestný čin zanedbání povinné 

výživy je přimět povinnou osobu, aby plnila svou zákonnou povinnost. K tomu směřuje 

i zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 197). Trestní odpovědnost pachatele zaniká, 

jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků (tedy případné následky je 

možno dodatečným splněním napravit) a pachatel splnil svou povinnost dříve, než soud 

prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. K zániku beztrestnosti je nutné, aby povinný 

uhradil výživné za celou dobu, pro kterou je stíhán.  

Týrání svěřené osoby (§ 198) 

 Tímto ustanovením zákon chrání osoby, které jsou vzhledem ke svému věku či 

určitému handicapu v péči nebo výchově jiné osoby. „Pojmy péče a výchova lze vyložit 

nejen jako péče a výchova rodičů vůči nezletilým dětem, ale rovněž jako jakákoli jiná 

péče a výchova, ať už je jejím důvodem trvalý či přechodný vztah a bez ohledu na to, 

čím je tento vztah založen.“90       

 Pachatelem může být jen ten, kdo vykonává ve vztahu k týrané osobě výchovu 

či péči, bez ohledu na právní důvod, kterým je založena. Je tak možno postihnout široký 

okruh osob, kromě rodiče či druha, který není rodičem, se ustanovení bude vztahovat i 

na vychovatele, ošetřovatele nebo učitele.  

 V rodinách ohrožených domácím násilím dochází k týrání osoby svěřené jednak 

v případě dětí, jednak v případě bezmocných či nemocných seniorů. Děti jsou týrány i 

v momentě, kdy se stávají svědky násilí v rodině, protože se jedná o zlé nakládání 

v oblasti psychické.  

 Týrání svěřené osoby je trestným činem, který v případě nepřekažení nebo 

neoznámení osobou znalou zakládá její trestní odpovědnost podle § 367 a § 368 TZ.  

Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 TZ)  

Jak již bylo řečeno výše, tento trestný čin byl zařazen do TZ (1961) novelou 

provedenou zákonem č. 91/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1. 6. 2004. Trestného činu se 

dopustí ten, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí.  

                                                           
90 ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2004, str. 1268. 
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Objektem je zájem na ochraně osob, které žijí s pachatelem ve společném 

obydlí. Zákon chrání nejen jejich život a zdraví, ale i důstojnost, čest či svobodu 

pohybu. Ačkoli je skutková podstata zařazena do hlavy čtvrté, která upravuje závadné 

jednání proti rodině a dětem, může být předmětem útoku krom osoby blízké (jak ji 

vymezuje § 125 TZ) i jakákoliv jiná osoba žijící s pachatelem ve společném obydlí 

(např. bývalý manžel).  

Kvalifikačním znakem skutkové podstaty podle § 199 je místo, kde předmět 

útoku žije. Jestliže týraná osoba ukončila společné soužití, tak že se odstěhovala ze 

společně obývaného domu nebo bytu, nemůže jít o trestní čin podle 199 TZ a takový čin 

by byl posuzován např. jako trestný čin ublížení na zdraví.91 Pojem společné obydlí 

navazuje na pojem obydlí, který je vyložen v § 133 TZ jako „dům, byt nebo jiná 

prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející.“ Týrání se tedy může 

odehrávat i na chatě, v hotelovém pokoji či na koleji. Toto vymezení vychází vstříc 

soudní praxi, která vykládala pojem „dům nebo byt“ obsažený v § 215a TZ (1961) 

extenzivně. Rozhodující je stav faktického bydlení a nikoli vedení společné domácnosti, 

která je pojmem užším. Společnou domácnost tvoří dle § 115 občanského zákoníku 

„fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“. 

Osoby obývající společné obydlí budou také často tvořit společnou domácnost ve shora 

uvedeném smyslu. Avšak půjde i o případy, kdy osoby sice společně bydlí, ale 

hospodaří se svými příjmy odděleně (rozvedení manželé či spolubydlící na koleji).  

Objektivní stránka trestného činu spočívá v tom, že osoba žijící ve společném 

obydlí je týrána pachatelem. Ačkoli pojem „týrá“ patří mezi základní znaky skutkových 

podstat trestných činů podle § 198 a § 199, není v trestním zákoně definován. 

Konstantní judikatura týráním rozumí „zlé nakládání vyznačující se vyšším stupněm 

hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří“ 

(např. R 11/84). Nevyžaduje se, aby vznikly následky na zdraví, ale musí jít o jednání, 

které týraná osoba subjektivně pociťuje pro jeho krutost či bezohlednost jako těžké 

příkoří. Těžké příkoří není jen fyzické ubližování, ale i psychické či sexuální útrapy. 

Skutková podstata bude naplněna i tehdy, pokud budou útoky vedeny proti věci nebo 

zvířeti a dané jednání bude oběť pociťovat jako těžké příkoří. Trvalost pachatelova 
                                                           
91Blíže viz:  JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. 
Praha: Leges, 2009, str. 252. 
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jednání je třeba posuzovat v závislosti na intenzitě zlého nakládání, nemusí být 

soustavné či trvající.92  

Došlo-li v důsledku týrání k ublížení na zdraví, pachatel bude posouzen podle 

speciálního ustanovení § 199 TZ, nikoli podle ustanovení o ublížení na zdraví (§ 146 

odst. 1 TZ). Pokud by ovšem došlo v důsledku týrání k těžké újmě na zdraví či dokonce 

smrti oběti, je nutno posoudit skutek jako jednočinný souběh trestných činů těžkého 

ublížení na zdraví (§ 145, § 147 TZ) nebo vraždy (§ 140 TZ) či zabití (§ 141 TZ) a 

trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí.93  

Ustanovení o týrání osoby žijící ve společném obydlí má postihnout také případy 

domácího násilí, které se odehrávají mimo společné obydlí. Zákonný znak „ve 

společném obydlí“ nevyjadřuje místo spáchání, ale specifickou formu vzájemné 

závislosti osob vyplývající ze skutečnosti, že obývají společné obydlí, a proto jsou mezi 

nimi vytvořeny zvláštní vztahy vyplývající ze společného bydliště a zpravidla též 

mají ztíženou možnost toto společné obydlí opustit.94 

Subjektem trestného činu podle § 199 TZ může být pouze osoba, která žije 

s týranou osobou ve společném obydlí. Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje 

úmysl pachatele týrat oběť, která toto obydlí s ním sdílí.  

Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby jsou: spáchání činu zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem, způsobení těžké újmy na zdraví, spáchání činu 

nejméně na dvou osobách a páchání po delší dobu. V takovém případě hrozí pachateli 

trest odnětí svobody na dvě léta až osm let. Sazba pět až dvanáct let je stanovena pro 

případ způsobení těžké újmy na zdraví nejméně dvěma osobám nebo pro případ 

způsobení smrti, byť osoby jediné.  

Zvlášť surovým či trýznivým způsobem se podle soudní praxe rozumí jednání, 

které se vyznačuje vyšší mírou brutality, užitím většího počtu nástrojů či mechanismů, 

kombinací fyzického a psychického násilí. Páchání po delší dobu není vymezeno, praxe 

však říká, že by zlé nakládání mělo trvat v řádu měsíců.  

                                                           
92 Blíže viz: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, str. 570-572. 
93 Blíže viz: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. 
Praha: Leges, 2009, str. 252. 
94 Blíže viz: Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. PSP, tisk 410/0 
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Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí není uveden ve výčtu 

trestných činů, k jejichž stíhání je nutný souhlas poškozené osoby blízké (§ 163 TŘ). 

Pachatel domácího násilí je tedy stíhán ex offo, bez toho, aby s tím oběť musela 

souhlasit. Považuji to za velmi důležité, neboť ohrožená osoba není vystavována 

nátlaku ze strany násilníka, aby takový souhlas nedala, případně jej vzala zpět.  

Naopak za nedostatek lze označit, že ani nový trestní zákoník nezakotvil 

trestnost neoznámení či nepřekažení trestného činu podle § 199.  

TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH (HLAVA X) 

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337) 

Trestní zákoník postihuje maření nebo stěžování výkonu rozhodnutí soudů a 

jiných orgánů veřejné moci. V souvislosti s domácím násilím má klíčový význam postih 

maření rozhodnutí o vykázání vydaného podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky a postih maření rozhodnutí o předběžném opatření vydaného podle § 76b 

OSŘ. Trestného jednání podle § 337 odst. 2 TZ se však mohou dopustit obě strany. 

Ohrožená osoba se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

dopustí například tím, že vykázaného vpustí do společného obydlí.95 

Nebezpečné pronásledování (§ 354) 

 Jedná se o moderní delikt, který je postupně zaváděn do právních řádů mnohých 

států. Postihuje se jím dlouhodobé pronásledování, které je způsobilé v oběti vzbudit 

důvodnou obavu o její život nebo zdraví nebo o život či zdraví osob jí blízkých. 

Konkrétní formy pronásledování jsou v zákoně uvedeny taxativně, přičemž pokud by 

byly postihovány samostatně, nenaplňují znaky trestného činu.  

Přestože původně nebylo nebezpečné pronásledování obsaženo ve vládním 

návrhu trestního zákona, jeho zařazení mezi trestné činy zvláštní části lze jen přivítat. 

Pronásledování je častým důsledkem domácího násilí, resp. jeho ukončení (blíže viz 

kapitola 5.2.). Obtěžování bývalým partnerem, jehož jednotlivé útoky nedosahovaly 

intenzity trestného činu, nebylo v původním trestním zákoně postižitelné. Nová úprava 

                                                           
95 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J. Vaše právo! – první pomoc ženám, obětem domácího násilí. 6. vydání. Praha: 
proFem, 2010, str. 25. 
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umožní zastavit nebezpečné jednání ze strany pachatele dříve, než dojde k tragickému 

vyústění v podobě újmy na zdraví či smrti oběti.  

3.2.  PŘESTUPKOVÉ PRÁVO 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích obsahuje jak hmotněprávní tak 

procesněprávní úpravu. 

3.2.1. HMOTNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA 

Přestupkový zákon vymezuje pojem přestupku v § 2 odst. 1 jako: 

„zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o správní delikt 

postižitelný podle zvláštních předpisů anebo o trestný čin.“ 

 Přestupky se vyznačují nižším stupněm nebezpečnosti pro společnost. Pokud 

závadné jednání násilníka nenaplňuje definici trestného činu, jak jí stanoví § 13 TZ, je 

možné jeho jednání, za splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 1 PřesZ, postihnout 

jako přestupek. 

 Přestupky se od trestných činů liší konstrukcí zavinění. K odpovědnosti za 

přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba 

úmyslného zavinění (§ 3 PřesZ). Platí tedy opačná zásada než u trestných činů (§ 13 

odst. 2 TZ). 

 Na základě této charakteristiky a faktu, že přestupky jsou projednávány z úřední 

povinnosti, by se mohlo přestupkové řízení jevit jako efektivní ochrana oběti, zejména 

při útocích menší intenzity. Avšak praxe je jiná a postihování závadného jednání 

pomocí přestupků se setkává spíše s negativní reakcí či nedůvěrou na straně obětí a 

nulovým odstrašujícím účinkem na straně pachatelů. 

V situacích domácího násilí se lze nejčastěji setkat s přestupky proti veřejnému 

pořádku, přestupky proti občanskému soužití a s přestupky proti majetku. 

Přestupku proti občanskému soužití (§ 47 odst. 1 PřesZ) se dopustí mimo jiné 

ten, kdo: 
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a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, 

b) poruší noční klid, 

c) vzbudí veřejné pohoršení […]  

Za vyjmenované přestupky je možno podle dikce zákona uložit pokutu do 5000 

Kč. V praxi má z přestupků proti občanskému soužití největší význam § 47 odst. 1 

písm. a), kterým lze postihnout neuposlechnutí policisty při vykazování násilníka ze 

společného obydlí.  

Přestupku proti občanskému soužití (§ 49 odst. 1 PřesZ) se dopustí mimo jiné 

ten, kdo: 

a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, 

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, 

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným 

ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo 

jiným hrubým jednáním.[…] 

Za přestupek podle odst. 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kč, za přestupek 

podle písm. b) a c) hrozí pachateli pokuta do výše 3000 Kč.  Ustanovení o přestupcích 

proti občanskému soužití je v praxi problematické, a to hned ze dvou důvodů. Prvním 

z nich je skutečnost, že o jednání podle písm. b) a c) lze zahájit řízení, jen pokud podá 

postižený návrh (§ 68 odst. 1 PřesZ). To je spojeno s obdobnými problémy jako u 

stíhání pachatele trestných činů stanovených v § 163 TŘ pouze se souhlasem 

poškozeného.  

Druhý problém se pojí s určitou paušalizací ublížení na zdraví ze strany orgánů 

činných v trestním řízení. V praxi si totiž zjednodušují situaci tím, že pokud nebyla 

oběti způsobena újma na zdraví, která měla za následek pracovní neschopnost alespoň 

v délce sedmi dní, předávají případ k projednání jako přestupek podle písm. b) či c). 

Podmínka sedmidenní pracovní neschopnosti se však vztahuje pouze k soudní praxi 

(slouží jen jako jedno z kritérií pro hodnocení, zda došlo k újmě na zdraví podle 

ustanovení § 146 TZ) a nikoli k zákonem stanovenému rozlišení mezi trestním činem a 
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přestupkem pro potřeby orgánů činných v trestním řízení. Tímto dochází k situaci, že 

v rozporu s právem o trestnosti rozhoduje policie a nikoli až soud.96    

Jednání, kterým pachatelé útočí na majetek oběti, lze postihnout přestupkem 

proti majetku (§ 50 odst. 1 PřesZ). Takového přestupku se domácí násilník může 

dopustit tím, že úmyslně způsobí škodu krádeží, zpronevěrou, zničením či poškozením 

věci osoby ohrožené. Tento přestupek je jeden z mála, kde se postihuje i pokus 

takového jednání. Jako sankci uvádí zákon v § 50 odst. 2 uložení pokuty do maximální 

výše 15 000 Kč.  

Kromě pokut, které přestupkový zákon uvádí u jednotlivých jednání ve zvláštní 

části, stanoví ještě v § 11 odst. 1 PřesZ obecně sankce, které lze uložit. U přestupků 

postihujících domácí násilí přichází tak v úvahu také napomenutí a propadnutí věci. U 

přestupků proti veřejnému pořádku a přestupků proti občanskému soužití lze nařídit 

omezující opatření (§ 17 odst. 1 PřesZ) spočívající v zákazu navštěvovat určité veřejné 

akce nebo místa, kde se podávají alkoholické nápoje.    

3.2.2. PROCESNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA 

K projednávání přestupků souvisejících s domácím násilím jsou věcně příslušné 

obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí. Obce mohou jako svůj zvláštní orgán zřizovat 

komise k projednání přestupků (§ 52, § 53 PřesZ). Jako místně příslušný označuje 

zákon správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán (§ 55).   

Řízení o přestupku se zahajuje na základě podkladu. Tím může být oznámení 

určitého orgánu nebo osoby, ale také poznatek z vlastní činnosti správního orgánu či 

věci postoupené orgánem činným v trestním řízení. Pokud nedojde k postoupení věci či 

jejímu odložení, je orgán povinen projednat přestupek z úřední povinnosti. Zákon tedy 

zakotvuje zásadu legality, avšak zároveň z ní stanovuje výjimku. Přestupky proti 

občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) a c), přestupky proti majetku podle § 50 

spáchané mezi osobami blízkými a dále přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) spáchané 

mezi kterýmikoli osobami se projednávají pouze na návrh. Navrhovatelem je 

přestupkem postižená osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník (§ 68 odst. 1 

                                                           
96 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 89-90. 
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PřesZ). Osobou blízkou přestupkový zákon rozumí jednak příbuzného v pokolení 

přímém, osvojitele, osvojence, sourozence, manžela a partnera, jednak i jiné osoby 

v poměru rodinném nebo obdobném, kdyby újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá 

právem pociťovala jako újmu vlastní (§ 68 odst. 4).  

Návrh na projednání přestupku lze podat do tří měsíců od doby, kdy se 

navrhovatel dozvěděl o jeho spáchání nebo o postoupení věci správnímu orgánu orgány 

činnými v trestním řízení. Zároveň odpovědnost za přestupky zaniká a nelze je tedy 

projednat, pokud od spáchání přestupku uplynul 1 rok. Do této doby se nezapočítává 

doba, po kterou se pro daný skutek vedlo trestní řízení (§ 20 PřesZ). Ohledně náležitostí 

návrhu zákon uvádí, že musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel 

označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán (§ 68 odst. 2 

PřesZ).  

Správní orgán nařídí v prvním stupni ústní jednání a přizve všechny účastníky 

řízení. Bez přítomnosti obviněného lze přestupek projednat, jen pokud se výslovně 

odmítne dostavit, nebo se nedostaví bez důležitého důvodu či náležité omluvy (§ 74 

PřesZ). Ústní jednání slouží k zjišťování a shromažďování podkladů pro rozhodnutí, zda 

se daný skutek stal a zda je obviněný jeho pachatelem. Vina obviněného musí být 

prokázána úplně a nepochybně jinak je řízení zastaveno (pouhé podezření nestačí, 

existuje-li pochybnost o vině, je třeba podle pravidla in dubio pro reo rozhodnout ve 

prospěch obviněného).97  

V případech domácího násilí je takový postup častý, protože se jedná o různé 

formy násilí probíhající v soukromí. Pak není překvapivé, že v přestupkovém řízení je 

na počátku většinou k dispozici „pouze“ výpověď oběti, pachatele, popř. dojde-li ke 

zranění oběti, lékařská zpráva. Případní svědci těchto událostí většinou bývají lidé z 

blízkého okolí oběti – děti, rodiče, sourozenci. Správní orgán tyto svědky hodnotí jako 

nevěrohodné, neboť jsou osobou blízkou oběti. Širší okolí (sousedé, kolegové z práce) 

vnímá domácí násilí jako vměšování do rodinné intimity, proto často nechce vystupovat 

v přestupkovém řízení a stát se jeho součástí.98 Lékařskou zprávu orgán často vyhodnotí 

                                                           
97 Blíže viz: HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 
436. 
98 Blíže viz: MRÁZKOVÁ, Z. Noční můra zvaná přestupkové řízení. Via Iuris, 2006.  
Dostupné na:  
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jako stručnou (popř. s nízkou kvalitou) a lékaře následně nevyslechne. Výsledkem 

takového řízení je pak tvrzení oběti proti tvrzení obviněného, což vede (na základě výše 

zmíněné zásady in dubio pro reo) k zastavení řízení.99  

 Takový postup správního orgánu se jeví jako nedostatečný a neúplný vzhledem 

k dikci zákona. Subsidiárně se na řízení o přestupcích použije zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád (§ 51 PřesZ), který stanoví, že správní orgán by měl postupovat tak, aby byl 

zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochyby (§ 3 SŘ). Orgán není vázán návrhy 

účastníků a má vždy provést důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci (§ 52 

SŘ). Správní řád tak dává možnost správnímu orgánu, aby k objasnění okolností 

případu použil všechny dostupné legální prostředky. Může tedy např. vyslechnout 

lékaře, shledá-li obsah lékařské zprávy jako nedostačující, může si se souhlasem oběti 

vyžádat lékařskou dokumentaci, může si nechat vypracovat znalecký posudek. Dále k 

širšímu posouzení případu si může vyžádat zprávy od jiných správních orgánů nebo 

orgánů veřejné moci.100  

Problém nedůkladného dokazování však mnohdy začíná už při práci příslušníků 

Policie ČR. Zákon ukládá, aby u přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému 

soužití, u kterých nasvědčují okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k ublížení na 

zdraví, učinil orgán Policie ČR nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé a k zajištění 

důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování (§ 58 odst. 2 PřesZ). 

„Policie se ale ve většině případů omezí na nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé 

ze spáchání přestupku a přiložení lékařské zprávy předložené obětí ke spisu. Zajištěním 

ostatních důkazních prostředků se již nezabývá.“101 

Řízení o přestupku může skončit buď vyslovením viny pachatele, uložením 

sankce a povinnosti nahradit náklady spojené s projednáním přestupku nebo zastavením 

                                                                                                                                                                          

<http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=110> 
99 Blíže viz: JINDROVÁ, R. Domácí násilí v přestupkovém řízení. 2008.  
Dostupné na:  
<http://www.profem.cz/clanky/?x=2099105> 
100 Blíže viz: JINDROVÁ, R. Domácí násilí v přestupkovém řízení. 2008.  
Dostupné na: 
< http://www.profem.cz/clanky/?x=2099105>. 
101 JINDROVÁ, R. Domácí násilí v přestupkovém řízení. 2008.  
Dostupné na:  
<http://www.profem.cz/clanky/?x=2099105>. 
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řízení. Podle ustanovení § 76 odst. 1 PřesZ správní orgán řízení zastaví, jestliže se v 

něm mimo jiné zjistí, že: 

a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem, 

b) skutek nespáchal obviněný z přestupku, 

c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku 

prokázáno.[…] 

  Z výše uváděné nedůslednosti v zjišťování důkazů a následné důkazní nouze 

vyplývá, že zastavení řízení bude podstatně častější variantou skončení řízení. Zákon 

stanoví, že v případě zastavení řízení podle písm. a), b), c) se povinnost nahradit 

náklady řízení uloží navrhovateli. V takovém případě odchází pachatel nejen 

nepotrestán, ale „sankci“ ve formě nákladů řízení si vysluhuje oběť. Náklady se hradí 

paušální částkou, která je upravena ve vyhlášce Ministerstva vnitra102 a činí 1 000 Kč. 

V případě, kdy byl v řízení přibrán znalec, se částka zvyšuje; maximálně však může 

činit 6 000 Kč. Z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od uložení povinnosti nahradit 

náklady řízení zcela nebo zčásti upustit (§ 79 odst. 3 PřesZ). Zákon však tyto důvody 

nekonkretizuje.  

Jako opravný prostředek je stanovena možnost navrhovatele podat odvolání proti 

té části rozhodnutí, která se týká vyslovení viny obviněného z přestupku nebo 

povinnosti navrhovatele nahradit náklady řízení (§ 81 odst. 4 PřesZ). Podat odvolání 

proti rozhodnutí podle § 76 odst. 1 lze pouze u některých důvodů zastavení řízení (§ 76 

odst. 3 PřesZ).  

Nelze se divit, že projednávání přestupků nebudí v obětech velkou důvěru. „Jeví 

se proto jako naléhavé přijmout přestupkový zákon, ve kterém oběť nebude vystavena 

opakovanému traumatu z oznamování přestupkového jednání a finančním sankcím jako 

                                                           
102 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o 
přestupcích. 
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následku vlastní obrany.“103 Jako žádoucí změny přestupkového zákona jsou mezi 

odborníky navrhovány:104 

• zrušení ustanovení, které upravuje povinnost osoby blízké navrhnout 

zahájení přestupkového řízení u vybraných přestupků ve lhůtě tří měsíců 

a stanovit jednotnou promlčecí dobu jednoho roku; 

• zakotvení povinnosti stíhat „návrhové přestupky“ ex lege i v případech, 

kdy jsou spáchány mezi osobami blízkými; 

• zapracování do zákona tzv. přestupkové recidivy, jež by umožnila 

„sčítat“ případy opakovaných, méně závažných ublížení na zdraví, 

vyhrožování a dalších protiprávních jednání a následně vedla 

k překvalifikování přestupku v trestný čin;  

• seznámení pracovníků správních orgánů s problematikou domácího 

násilí, zj. s mechanismy, které v této zvláštní formě násilí fungují. Měli 

by umět odlišit tzv. „běžné rodinné rozepře“ od skutečného násilí. 

Teprve pak budou schopni účinně pomoci obětem domácího násilí i v 

rámci stávající zákonné úpravy. 

Samotné přestupkové řízení, pokud by došlo k jeho zefektivnění, se jeví jako 

vhodný prostředek v boji proti domácímu násilí. Přesto, že hrozící sankce jsou u 

přestupků v porovnání s trestnými činy zanedbatelné, může mít i nízká pokuta nebo 

uložené ochranné opatření daleko vetší psychologický vliv. Působí zejména na 

pachatele jako varování, že útoky v rámci domácího násilí nejsou státem tolerovány, a u 

oběti naopak jako motivace, že útoky násilníka je třeba oznamovat, protože budou 

postihovány. Toto pak může pomoci k zastavení násilí v jeho počátcích a v předcházení 

pozdějším tragédiím.   

                                                           
103 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. Praha: 
proFem, o. p. s., 2008, str. 93. 
104 Např. J. VOŇKOVÁ IN: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu 
žen. 2. vydání. Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 92 nebo JINDROVÁ, R. Domácí násilí v přestupkovém 
řízení. 2008. Dostupné na: <http://www.profem.cz/clanky/?x=2099105> 
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4. POMOC OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Po dlouhou dobu panoval všeobecný názor, že domácí násilí je soukromá 

záležitost. Bylo nemyslitelné, aby okolí, či dokonce stát zasahovali do intimních vztahů 

v rodině. Násilí mezi blízkými osobami si měla rodina vyřešit sama. S postupem času, 

zejména díky rostoucím poznatkům o fenoménu, byl tento názor překonán. „Je faktem, 

že bez pomoci zvenčí, nemá oběť ani pachatel šanci z rozjetého vlaku domácího násilí 

vystoupit. Oběti chybí síla a prostředky k řešení, pachateli zájem.“105 Pouhým 

soukromým rozhodnutím ohrožené osoby nelze útoky v rodině ukončit. V situaci 

domácího násilí je intervence státních orgánů (případně nestátních subjektů) nezbytná.  

4.1.  AKUTNÍ POMOC 

 Útoky v rámci domácího násilí se opakují a postupně stupňují. Oběť i pachatel 

zůstávají na místě činu, po jednotlivém napadení ohrožená osoba tedy neodchází do 

bezpečí, odkud by mohla v klidu řešit svoji situaci. Podání trestního oznámení či 

občanskoprávní žaloby, které by násilí mohly zastavit, jsou zdlouhavým procesem 

s nejistým výsledkem, který nakonec řeší pouze následek nikoli příčinu. V mnoha 

případech je životně důležité zabránit aktuálnímu útoku a neprodleně chránit zdraví a 

život ohrožené osoby. Po mnohaletém úsilí byl přijat zákon č. 135/2006 Sb., který 

jednak poskytuje institut k odvrácení hrozby akutního nebezpečí, jednak představuje 

komplexní přístup k problematice.   

4.1.1. ZÁKON Č. 135/2006 SB. 

 Dne 14. 3. 2006 schválil český parlament zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (dále jen zákon o ochraně před 

domácím násilím). Tento zákon, účinný od 1. 1. 2007, obsahuje prakticky pouze 

paragrafy, kterými se mění jiné zákony. Jedná se o složenou novelu zákona č. 283/1991 

Sb., o Policii České republiky, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákona č. 

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

                                                           
105

 ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení problému 
ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 5. 
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č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení. „Přijetím této 

právní úpravy se zařadila Česká republika mezi státy Evropské unie, které pokročily od 

pouhé represe a kriminalizace domácího násilí k jeho prevenci.“106  

 Hlavními zásadami, na kterých je zákon založen, jsou:107 

• zásada priority práv – zásah do soukromé sféry je přípustný, pokud je podle 

hodnotového řádu demokratické společnosti nezbytný, zvláště pak k ochraně 

zdraví, života, práv a svobod jiných ohrožených osob, 

• zásada subsidiarity – bezpečnost osoby ohrožené násilím je zajištěna opatřeními 

netrestní povahy, role trestního práva je rolí subsidiární, 

• zásada hrozby nebezpečí – navrhovaná opatření je třeba chápat jako preventivní 

reakci na nebezpečné chování násilné osoby z hlediska rizika budoucích útoků, 

• zásada přiměřenosti a minimalizace zásahů - druh, trvání a intenzita zásahu 

policisty se určí podle míry požadavku účinné preventivní ochrany tak, aby co 

nejméně zasahoval do ústavně zaručených práv a svobod, 

• zásada výměny informací – aby nastavený systém ochrany před domácím 

násilím dobře fungoval, je nutné zajistit výměnu informací zejména mezi policií, 

orgány sociálně právní ochrany dětí a intervenčními centry. 

Pro zákon jsou klíčové tři myšlenky, ze kterých vychází při řešení fenoménu 

domácího násilí: 108 

1. Prevence jako priorita 

Prevence ve smyslu intervence, by měla zabránit gradaci násilí a zamezení 

domácímu násilí už v jeho počátečních fázích, kdy se nemusí ještě jednat o trestný čin.  

2. Ochrana ohrožené osoby 

                                                           
106 ČÍRTKOVÁ, L. Domácí násilí – nová legislativa první rok v praxi. In: Kriminalistický sborník č. 
3/2008, str. 3. 
107 Blíže viz. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 
ochrany před domácím násilím. PSP, tisk 828/0. 
108 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Domácí násilí – nová legislativa první rok v praxi. In: Kriminalistický 
sborník č. 3/2008, str. 3. 
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Před přijetím zákona na ochranu před domácím násilím bylo běžné, že oběť ve 

strachu o svůj život utíkala s dítětem a často pouze s nejnutnějšími věcmi. Nyní je 

chráněna ohrožená osoba, na základě vykázání musí opustit společné obydlí násilník. Je 

tím naplněn také princip spravedlnosti, protože dříve to byla právě nevinná oběť, která 

byla nucena odejít do provizorního, často značně nevyhovujícího ubytování, a pachatel 

zůstával v pohodlí domova. Nezanedbatelný je fakt, že vykázání má přispět k psychické 

stabilizaci oběti, aby získala sílu k dalšímu řešení situace. „Je srozumitelné, že obnova 

či regenerace narušené psychiky probíhá lépe v bezpečí domova, než třeba v azylovém 

domě.“109   

3. Komplexnost řešení 

Zákon č. 135/2006 Sb. představuje poprvé v České republice komplexní přístup 

k problematice domácího násilí. Ačkoli se jedná, jak bylo řečeno výše, pouze o novelu 

již existujících zákonů a nikoli o zcela nový předpis, podařilo se vytvořit ucelený právní 

rámec pro mezioborovou spolupráci. Zákon tak propojuje dosud izolované složky a 

vytváří systém včasné a ucelené intervence v případech domácího násilí.  

Do systému intervence, jsou zapojeny tři druhy orgánů: policie, intervenční 

centra a civilní soudy. Policie tvoří ve většině případů tzv. vstupní bránu, kdy událost do 

té doby skrytá se dostává na veřejnost. Ve většině případů přichází policisté jako první 

do kontaktu s domácím násilím, zasahují přímo na místě. Hlavním úkolem je zastavit 

akutní nebezpečí a následně ochránit oběť před dalšími útoky. Slouží k tomu institut 

vykázání a na něj navazující práva a povinnosti. Po zásahu policie dochází na základě 

jejího oznámení k zapojení intervenčního centra. Úkolem intervenčního centra je 

poskytnout ohrožené osobě psychologickou, sociální a právní pomoc. K zapojení 

poslední složky, tedy soudu, dochází pouze z iniciativy oběti. Je na její vůli, zda podá 

návrh na vydání předběžného opatření či zahájí řízení ve věci samé.  

4.1.2. ÚLOHA POLICIE 

Zákon na ochranu před domácím násilím novelizoval tehdy platný zákon č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky. Od 1. 1. 2009 je však účinný nový zákon č. 

                                                           
109 ČÍRTKOVÁ, L. Domácí násilí – nová legislativa první rok v praxi. In: Kriminalistický sborník č. 
3/2008, str. 3. 
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273/2008 Sb. Upravuje také možnost zásahu v případech domácího násilí, konkrétně v  

§ 44 až 47 hlavy VII., nazvané jako „Vykázání“.  

Příslušník Policie ČR je oprávněn vykázat násilnou osobu ze společného obydlí 

a z jeho bezprostředního okolí, „lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména 

s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí 

nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku 

proti lidské důstojnosti“ (§ 44 odst. 1 ZPol).  Z uvedeného paragrafu vyplývá, že 

policista musí zhodnotit závažnost situace podle svého uvážení. Protože i nejlepší 

zákony vyzní naprázdno, pokud nejsou správně uplatňovány praxí, byla vypracována 

metodika pro sjednocení postupu policistů v případě násilí v rodině - Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 200/2008 o provádění vykázání. Nahradil do té doby platný 

Závazný pokyn č. 179/2006, kterým se stanoví postup příslušníků Policie České 

republiky v případech domácího násilí. Přílohou tohoto metodického pokynu je 

dotazník SARA DN, který pomáhá situaci kvalifikovaně posoudit.110 Po komplexním 

zhodnocení pak záleží na uvážení kompetentního policisty, zda vydá či nevydá 

rozhodnutí o vykázání.111 Za důležité považuji, že k vykázání není nutný souhlas 

ohrožené osoby. Naopak, pokud policista vyhodnotí situaci jako nebezpečnou, je možné 

vykázat násilnou osobu i proti vůli oběti.  

Současný zákon o Policii ČR již nerozlišuje mezi situací, kdy je násilník 

vykázání přítomen a kdy není ve společném obydlí. Na rozdíl od původní úpravy je 

policista oprávněn vykázat osobu i v její nepřítomnosti. Dobu vykázání stanoví zákon 

na deset dnů od jeho provedení (§ 44 odst. 2 ZPol). Délka byla zvolena podle rakouské 

právní úpravy. V Rakousku platilo nejprve vykázání po dobu sedmi dní, ale posléze 

byla prodloužena, protože aplikací zákona v praxi bylo zjištěno, že během sedmi dnů, 

tedy pěti pracovních, není ohrožená osoba schopná uvědomit si svou situaci a zahájit 

případné právní kroky.112 Dobu deseti dnů nelze zkrátit, ani pokud by s tím ohrožená 

                                                           
110 Blíže se diagnostické metodě SARA DN věnuji v kapitole 6.4. 
111 HOŘÍNOVÁ, A. Policejní vykázání: Od dobré teorie k dobré praxi. Via Iuris, 2007. 
 Dostupné na: 
 <http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=161>  
112 Blíže viz: Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 
ochrany před domácím násilím. PSP, tisk 828/0. 
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osoba souhlasila. Je možné ji ale prodloužit v případě, že osoba ohrožená podá návrh na 

vydání předběžného opatření podle § 76b OSŘ.    

Vykázání je v novém zákoně pojato jako faktický úkon. Původně mělo podobu 

správního rozhodnutí se všemi náležitostmi včetně odůvodnění. Nyní je oznamováno 

ústně, písemně je vydáno pouze potvrzení o vykázání (§ 44 odst. 3 ZPol). Dochází tedy 

k podstatnému zjednodušení a zrychlení postupu na místě. Součástí potvrzení o 

vykázání je také vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje, a poučení o právech 

a povinnostech vykázané osoby. Není-li taková osoba vykázání přítomna, policista ji 

poučí a předá potvrzení při prvním kontaktu (§ 44 odst. 4 ZPol). Při provádění úkonů 

souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost nezúčastněné osoby; to neplatí, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení.  

V návaznosti na změnu charakteru vykázání, došlo i ke změně opravného 

prostředku, který má vykázaná osoba k dispozici. Nesouhlasí-li s vykázáním, může 

proti němu na místě podat námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání a předá 

bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání (§ 44 

odst. 5 ZPol.). Námitky lze také podat později, a to do tří dnů ode dne převzetí 

potvrzení o vykázání (§ 44 odst. 5 ZPol). V případě, že krajské ředitelství shledá, že 

podmínky pro vykázání nebyly splněny, ukončí ho a o této skutečnosti vyrozumí 

ohroženou i vykázanou osobu (§ 44 odst. 6 ZPol).  Námitka tak nemá odkladný účinek. 

 Pro násilnou osobu plyne z provedeného vykázání povinnost neprodleně opustit 

prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do tohoto prostoru 

jakož i navazování kontaktu s ohroženou osobou a na výzvu policisty vydat všechny 

klíče od společného obydlí, které má v držení (§ 45 odst. 1 ZPol). Dodržování těchto 

povinností zkontroluje policista ve lhůtě tří dnů od vykázání (§ 47 odst. 4 ZPol). Tímto 

se zajišťuje jak teritoriální, tak personální ochrana oběti. 

 Přesto, že zákon ukládá policii povinnost zkontrolovat dodržování povinností 

vykázanou osobou, není možné, aby bylo společné obydlí hlídáno po celou dobu 

vykázání. Samotný institut by však zůstal bez praktického účinku, pokud by za jeho 

porušení neexistoval postih. Proto byl zákonem č. 135/2006 Sb. novelizován i trestní 

zákon, ve smyslu, že závažné či opakované jednání proti vykázání je trestným činem 
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maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 TZ (1961). V aktuálním trestním 

zákoníku je zakotven trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání v § 337 

(blíže viz kapitola 3.1.2.).  

 Vykázaná osoba má právo si vzít před opuštěním společného obydlí věci, které 

slouží její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady. Zákon dává možnost vzít si 

tyto věci i po dobu vykázání, avšak pouze jednou, za doprovodu policisty a po 

předchozím upozornění ohrožené osoby (§ 45 odst. 2 ZPol). K dalším právům vykázané 

osoby patří právo ověřovat si provedení vykázání, možnost vyzvednutí kopie úředního 

záznamu o vykázání na příslušném útvaru policie a právo na informace o náhradním 

ubytování (§ 44 odst. 2 a odst. 3 ZPol).  

 Zákon ukládá policistovi poučit ohroženou osobu o možnosti podání návrhu na 

vydání předběžného opatření podle § 76b OSŘ a také o možnosti využití 

psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí (§ 46 

ZPol).  

 Aby mohlo dojít k účinné a komplexní spolupráci mezi orgány, má policie 

oznamovací povinnost vůči určitým orgánům (§ 47 odst. 3 ZPol). Do 24 hodin od 

vstupu do společného obydlí musí zaslat kopii úředního záznamu o vykázání 

příslušnému intervenčnímu centru. Pokud žije ve společném obydlí nezletilá osoba, 

musí tuto skutečnost ve stejné lhůtě oznámit i příslušnému orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. Nová je povinnost zaslat oznámení civilnímu soudu, který je příslušný 

k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření.   

4.1.3. ÚLOHA INTERVENČNÍHO CENTRA 

Zákon na ochranu před domácím násilím upravil postavení intervenčních center 

vložením nových ustanovení do zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a 

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

V roce 2007 byly však novelou provedenou zákonem č. 29/2007 Sb. tyto části zrušeny. 

Kompetence intervenčních center upravuje v současné době § 60a zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.  
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 Intervenční centra plní dvě úlohy. V první řadě poskytují pracovníci center 

bezprostřední, individuální pomoc osobám, které jsou ohrožené domácím násilím. 

Pomoc může mít podobu akutní psychosociální péče, podpory při uplatňování práv 

(například pomoc při sepisování podání), zajištění náhradního ubytování či poskytnutí 

informací o možnostech dalšího postupu. Taková pomoc je poskytována převážně na 

základě doručení kopie úředního záznamu o vykázání policií, ale může být poskytnuta 

rovněž na základě žádosti. V případě vykázání je intervenční centrum povinno 

kontaktovat osobu ohroženou nejpozději do 48 hodin od doručení úředního záznamu a 

nabídnout jí své služby. Zda ohrožená osoba této pomoci využije, je na jejím 

rozhodnutí.  

 Druhou, neméně významnou úlohou intervenčních center je koordinace 

interdisciplinární spolupráce a informovanosti mezi dalšími orgány na úrovni krajů. Má 

přispět k lepšímu řešení problému domácího násilí. Například v hlavním městě probíhá 

interdisciplinární spolupráce tak, že intervenční centrum vytvořilo čtyři odborné týmy 

podle policejních obvodů Praha I-IV. Jsou složeny ze zástupců ředitelů pro trestní řízení 

Policie ČR, zástupců  Městské policie Praha, soudců, sociálních pracovníků orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí, právníků z přestupkových oddělení a zástupců 

neziskových organizací. Týmy se scházejí pravidelně jednou za 2 měsíce a řeší 

konkrétní případy, kde se ochrana před domácím násilím nedaří.113 

V současné době působí v České republice 15 intervenčních center, v každém 

kraji jedno, s výjimkou Moravskoslezského, kde se nachází centra dvě.  

4.1.4. ÚLOHA SOUDU 

 Do komplexní pomoci oběti domácího násilí je zapojeno také civilní soudnictví. 

V rámci občanskoprávního řízení nabízí právní řád oběti dva nástroje, jak řešit svoji 

situaci – řádnou žalobu a předběžné opatření. „Při podání žaloby je zde riziko, že může 

přijít k projednání až za několik měsíců, oběť musí takové řízení iniciovat a nese 

důkazní břemeno (musí svá tvrzení prokázat). Proti rozhodnutí soudu má strana 

                                                           
113 Blíže viz: informace Centra sociálních služeb Praha. 
 Dostupné na: 
 <http://www.csspraha.cz/intervencni-centrum> 
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žalovaná možnost odvolání. V případě podání takovéto žaloby je pomoc právního 

zástupce nezbytná, čímž se zvyšují finanční náklady oběti.“114  

Předběžné opatření slouží pro případ, kdy je třeba, aby byly zatímně upraveny 

poměry účastníků, nebo je obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen (§ 74 

odst. 1 OSŘ). O návrhu na jeho vydání rozhoduje soud zpravidla bezodkladně či ve 

velice krátké lhůtě. V situaci domácího násilí se tak jeví předběžné opatření jako 

podstatně efektivnější institut ochrany než žaloba.  

 Zákon č. 135/2006 Sb. zakotvil v rámci novelizace OSŘ v § 76b nový druh 

předběžného opatření. Je možno ho vydat na návrh, v případech kdy je „jednáním 

účastníka, proti kterému návrh směřuje, vážným způsobem ohrožen život, zdraví, 

svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele“ (§ 76b odst. 1 OSŘ). Předseda senátu o 

návrhu rozhodne bezodkladně, nejdéle do 48 hodin od jeho podání. Osobě, proti které 

návrh směřuje, může být uloženo, aby dočasně opustila společné obydlí a bezprostřední 

okolí nebo aby do něj nevstupovala a aby se zdržela setkávání a navazování kontaktů 

s navrhovatelem (§ 76b odst. 1 OSŘ).  

 Hlavním cílem tohoto zvláštního předběžného opatření je (obdobně jako u 

vykázání) zajistit osobě ohrožené domácím násilím teritoriální a personální ochranu. 

Poskytuje jí zároveň čas, aby mohla uvážit další kroky, zejména podat návrh na zahájení 

řízení ve věci samé (např. návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem, 

o rozvod manželství či vypořádání společného bydlení).  

 Předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti. Předcházelo-li 

policejní vykázání, počíná tato lhůta běžet dnem následujícím po dni, v němž uplynula 

doba vykázání (§ 76b odst. 3 OSŘ). Předběžné opatření je institut provizorní, proto se 

předpokládá, že ohrožená osoba bude iniciovat řízení ve věci samé. S tímto postupem 

počítá také OSŘ, který stanoví, že pokud bylo ve lhůtě jednoho měsíce zahájeno řízení 

ve věci samé, může soud na návrh oběti rozhodnout o prodloužení doby trvání 

předběžného opatření. Maximální doba, po kterou může předběžné opatření trvat, je 

zákonem stanovena na jeden rok.  

                                                           
114 MRÁZKOVÁ, Z. Občanskoprávní řešení situace oběti domácího násilí. Via Iuris, 2007.  
Dostupné na: 
 <http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=137> 
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 Výkon předběžného opatření podle § 76b OSŘ je upraven v samostatném § 273b 

OSŘ, který nese název „Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a 

nenavazování kontaktů s oprávněným“. Výkon rozhodnutí se provede za součinnosti 

příslušných státních orgánů (zejména policie) tak, že se povinný vykáže ze společného 

obydlí, jsou mu odebrány všechny klíče, které k němu má a zakáže se mu kontakt 

s osobou oprávněnou. Obdobně jako při policejním vykázání, i v této situaci má právo 

vzít si s sebou věci sloužící osobní potřebě, dokumenty a osobní cennosti, a to buď 

přímo při vykázání, nebo pokud není přítomen, tak na žádost během trvání předběžného 

opatření (§ 273b odst. 2 a 3 OSŘ).  

 Častým problémem obětí domácího násilí je jejich ekonomická nezajištěnost. Za 

velmi přínosné proto považuji ustanovení § 75b odst. 3 písm. a) OSŘ, který vyjímá 

předběžné opatření podle § 76b z obecné povinnosti složit jistotu navrhovatelem. Na 

řízení o návrhu podle §76b se také vztahuje osvobození od soudního poplatku podle § 

11 odst. 3 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.    

4.2.  TRESTNÍ ŘÍZENÍ 

 Pojem „oběť trestného činu“ je pojmem viktimologickým, pro trestní právo 

neznámým. Lze se s ním setkat v právních normách pouze v zákoně č. 209/1997 Sb., o 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Tento zákon chápe oběť jako „fyzickou osobu, 

jíž v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, jakož i pozůstalého po oběti, která 

v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a 

současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý 

poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.“ Pojem oběť v širším smyslu používá 

viktimologie, která za ní považuje fyzickou osobu bezprostředně dotčenou trestným 

činem, avšak stěžejním není ublížení na zdraví, může se jednat i o jinou újmu.   

 V trestním řízení může oběť vystupovat v postavení oznamovatele, poškozeného 

a svědka, přičemž podle tohoto postavení přiznává trestní řád osobě určitá práva a 

povinnosti.  

4.2.1. OBĚŤ V POSTAVENÍ OZNAMOVATELE 
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Oznámení o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, 

může podat kdokoli. Jedná se o právo, nikoli o povinnost. Výjimkou je ustanovení § 

368 TZ, který zavádí za určitých podmínek trestnost neoznámení činů výslovně v něm 

uvedených.  

Trestní oznámení je z úřední povinnosti povinen přijmout a prošetřit kterýkoliv 

státní zástupce nebo policejní orgán (§ 158 odst. 2 TŘ). Může být podáno písemně nebo 

ústně do protokolu (§ 59 TŘ). Oznamovatel nesmí uvádět záměrné nepravdy, jinak by 

se mohl dopustit trestného činu křivého obvinění podle § 345 TZ. V případě, že je 

oznamovatelem poškozený, musí být poučen o právu uplatnit náhradu škody v rámci 

trestního řízení. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o opatřeních, které orgány činné 

v trestním řízení učinily, avšak musí o to výslovně požádat. Bez takové žádosti nejsou 

orgány povinny mu jakékoli informace podávat.  

4.2.2. OBĚŤ V POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO 

Pojem „poškozený“ definuje trestní řád v § 43 odst. 1 jako: „Ten, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda.“ 

Z uvedeného vymezení je zřejmé, že pojem poškozený je jinak definován než pojem 

oběť, neboť osobou, kterou trestný čin zasáhl, může být podle trestního řádu i osoba 

právnická. Poškozený je jedním z nejdůležitějších subjektů trestního řízení, neboť na 

jeho popud bývá řízení zahajováno. Je stranou v trestním řízení, případně subjektem 

adhezního řízení a zpravidla bývá i jediným svědkem činu (v situaci domácího násilí 

velmi často).115  

Za poškozeného se pro účely trestního řízení nepovažuje ten, kdo se sice cítí být 

trestným činem morálně nebo jinak poškozen, ale vznik újmy není v příčinné souvislosti 

s trestným činem (§43 odst. 2 TŘ). Za poškozeného podle trestního řádu nelze tudíž 

považovat tzv. nepřímé oběti, v situaci domácího násilí nejčastěji děti. V důsledku toho 

jim není přiznáno v trestním řízení postavení strany (na rozdíl od poškozeného), a 

nemůžou vykonávat z toho vyplývající práva. 

                                                           
115 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing a.s., 2007,  str. 158. 
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Poškozený musí mít rovné postavení s ostatními stranami. Přestože v posledních 

letech došlo k pozitivnímu posunu116, stále přetrvává nerovnost ve srovnání s právy 

pachatele. Z hlediska potřeb oběti lze v postavení poškozeného rozlišit několik 

základních skupin práv, a to právo na informace, právo na aktivní účast v trestním 

řízení, právo na zmocněnce, právo na náhradu škody a právo na ochranu a bezpečí.117  

Podmínkou pro účinné uplatnění práv poškozeného je, aby byl o nich orgány 

činnými v trestním řízení náležitě poučen a aby byl průběžně informován o stavu řízení. 

Poučovací povinnost vyplývá především z § 46 TŘ, ale lze jí najít i v jiných 

ustanoveních trestního řádu. Informace důležité pro uplatnění svých práv může 

poškozený získat také ze spisu. Trestní řád mu za tímto účelem přiznává právo nahlížet 

do trestního, resp. vyšetřovacího spisu, činit si z něj výpisky a pořizovat si na své 

náklady jeho kopie (§ 65 odst. 1 TŘ).  Toto právo může být omezeno pouze v případě, 

že státní zástupce nebo policejní orgán v přípravném řízení odepře poškozenému ze 

závažných důvodů nahlédnutí do spisu.  V takové situaci se může poškozený domáhat 

přezkoumání závažnosti důvodů takového rozhodnutí (§ 65 odst. 2 TŘ).   

Přezkum může poškozený žádat i v situaci, kdy má za to, že v přípravném řízení 

nastaly průtahy nebo závady v postupu policejního orgánu (§ 157a TŘ). Takovou žádost 

může podat kdykoli a policejní orgán je povinen ji ihned předložit státnímu zástupci, 

který ji musí neprodleně vyřídit a žadatele vyrozumět. Směřuje-li žádost proti závadám 

či průtahům v postupu státního zástupce, vyřizuje ji státní zástupce bezprostředně 

vyššího státního zastupitelství.  

Nejvíce diskutovaným právem poškozeného je nepochybně dispoziční 

oprávnění. Ustanovení § 163 TŘ znemožňuje u trestných činů tam stanovených stíhat 

pachatele, který má s poškozeným určitý osobní vztah, pokud poškozený k tomuto 

trestnímu stíhání nedá výslovně svůj souhlas. Daným ustanovením je prolomena zásada 

oficiality a tím trestní řád vytváří dvě skupiny pachatelů. První tvoří ti, kteří se dopustí 

v daném ustanovení uvedených činů vůči osobě cizí a jsou bez dalšího stíháni. Druhou 

tvoří pachatelé stejných činů (nutno dodat, že mnohé z nich jsou častou součástí 

                                                           
116 Např. novela trestního řádu provedená zákonem č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 
Sb., o trestním řízení soudním. 
117 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing a.s., 2007,  str. 156. 
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domácího násilí), kterých se ale dopustili vůči osobám jim blízkým. V takovém případě 

závisí jejich stíhání na souhlasu osoby, kterou dobře znají, a často s ní mají společné 

děti, byt, majetek. Není proto jistě těžké přimět poškozeného k tomu, aby souhlas 

neudělil. Velké naděje byly vkládány do novely tohoto ustanovení provedené zákonem 

č. 265/2001 Sb. ve prospěch obětí domácího násilí tak, že souhlasu předmětné kategorie 

poškozených není třeba v případě, kdy je z okolností zřejmé, že tento souhlas nebyl dán 

nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhružkami, nátlakem, závislostí nebo 

podřízeností.118 V praxi se ovšem ukázalo značně problematickým prokázání takové 

skutečnosti, a tak mají domácí násilníci stále možnost, jak zůstat beztrestnými. 

„Samotná možnost, že poškozený může souhlas odvolat, a to až do doby, kdy se odvolací 

soud odebere k závěrečné poradě, je demotivující. Zkušení policisté tak zpravidla 

v těchto případech s trestním stíháním nespěchají, protože jejich práce může být kdykoli 

„vynulována“.“119 Je nutno dodat, že jednou odepřený souhlas poškozeným již podle 

trestního řádu nelze vzít zpět.  

Každý poškozený může svá práva vykonávat osobně nebo si zvolit svého 

zástupce, který se pro účely trestního řízení nazývá zmocněncem. Zmocněncem může 

být kterákoli fyzická osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena. Může, 

ale nemusí mít právnické vzdělání. Většina zmocněnců obětí domácího násilí je z řad 

pracovníků specializovaných neziskových organizací. Advokáti v těchto případech 

zastupování často odmítají, jednak pro důkazní nouzi jednak pro ekonomickou 

nedostatečnost na straně poškozených. Náklady na zastupování zmocněncem nese 

poškozený z vlastních prostředků. Lze dosáhnout náhrady nákladů na odsouzeném, 

pokud poškozený uplatnil v trestním řízení nárok na náhradu majetkové škody a 

takovému nároku soud alespoň zčásti vyhověl (§ 154 odst. 1 TŘ). Na návrh 

poškozeného lze o povinnosti odsouzeného uhradit náklady rozhodnout, i pokud nebyl 

přiznán nárok na náhradu škody ani z části. Soud se přitom řídí povahou věci a 

okolnostmi případu (§ 154 odst. 2 TŘ). Poškozený má za podmínek stanovených v § 51 

TŘ právo na právní pomoc poskytovanou bezplatně či za sníženou odměnu. O návrhu 

rozhoduje soud, a pokud poškozený, který v trestním řízení uplatnil nárok na náhradu 

                                                           
118 Blíže viz: HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 
2004, str. 106. 
119 FENYK, J. Některé úvahy o postižitelnosti „domácího násilí“ z hlediska současného trestního práva i 
záměrů de lege ferenda. Právní rozhledy. Č. 12, 2002, str. 633. 
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majetkové škody, osvědčí, že nemá dostatek prostředků, ustanoví zmocněncem 

advokáta. Náklady v takovém případě nese stát.  

Trestní řád přiznává poškozenému i další práva, například právo být vyrozuměn 

o konání hlavního líčení a zúčastnit se ho v postavení strany, právo na doručení opisu 

obžaloby, právo činit návrhy na doplnění dokazování a jiné, které mají zajistit aktivní 

účast na řízení.  

4.2.3. OBĚŤ V POSTAVENÍ SVĚDKA 

V situaci domácího násilí je oběť často jediným svědkem. Setkání ohrožené 

osoby s agresivním partnerem v soudní síni může být pro ni nejen traumatizujícím 

zážitkem, ale také skutečností způsobilou ohrozit její život. Ke zmírnění těchto dopadů 

nabízí trestní řád některé instrumenty.  

Zákon stanoví povinnost svědčit (§ 97 TŘ). Zároveň má však svědek možnost 

v určitých případech výpověď odepřít. Ustanovení § 100 TŘ umožňuje odmítnout 

svědčit osobě, která je vůči obviněnému v postavení příbuzného v pokolení přímém, 

sourozence, osvojitele, osvojence, manžela, partnera, druha (§ 100 odst. 1 TŘ). Ve 

vztazích poznamenaných domácím násilím bude toho agresor využívat a činit nátlak na 

oběť, aby odmítla vypovídat. 

 V případě obavy, že oběť v přítomnosti obžalovaného násilníka nebude 

vypovídat pravdu nebo že by jí za takové svědectví hrozila újma, stanoví trestní řád v § 

209 možnost vykázání obžalovaného po dobu výslechu ze soudní síně. Ustanovení § 

183a TŘ umožňuje vyslechnout svědka mimo hlavní řízení. Možnost utajení totožnosti i 

podoby svědka, kterou nabízí § 55 TŘ, je v případě domácího násilí, kdy se jedná o 

blízké osoby, nepoužitelná.  

 Speciálně upravuje trestní řád výslech osob mladších než 15 let o okolnostech, 

jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jejich 

duševní a mravní vývoj (§ 102 odst. 1 TŘ). V situaci domácího násilí se bude toto 

ustanovení týkat dětí, které byly svědky týrání rodiče. Výslech má být veden tak, aby ho 

nebylo potřeba opakovat, a musí se ho účastnit osoba mající zkušenost s výchovou 

mládeže. Trestní řád umožňuje přibrání rodičů, může-li to přispět ke správnému 
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provedení výslechu, avšak v případě násilí mezi rodiči by takové řešení jistě 

vyslýchanému neprospělo.  

V roce 2004 byla do trestního řádu implementována povinnost orgánů činných 

v trestním řízení poučit poškozeného i svědka, kterým hrozí nebezpečí v souvislosti 

s náhlým ocitnutím se obviněného nebo odsouzeného na svobodě, o možnosti žádat 

informace o tom, že obviněný byl z vazby propuštěn nebo z ní uprchl, či že odsouzený 

byl propuštěn či uprchl z výkonu trestu (§ 44a TŘ). Tato novela posílila ochranu 

poškozeného i svědka před násilnou osobou. Před jejím přijetím nenadálé objevení se 

agresora a následná msta posílená časem prožitým ve vězení mívaly mnohdy fatální 

důsledky: „Agresor, který byl stíhaný pro ublížení na zdraví způsobené sekerou a 

znásilnění, a který byl propuštěn z vazební věznice, aniž by o tom jeho oběť kdokoli 

zpravil, se najednou zjevil ve dveřích se sekerou v ruce a křičel, že ji za to, co mu 

provedla, rozseká.“120      

4.3.  PENĚŽITÁ POMOC OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Oběť domácího násilí může, za podmínek stanovených zákonem č. 209/1997 Sb. 

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, dostat od státu jednorázovou 

peněžní částku. Jedná se o finanční pomoc, která má sloužit k překlenutí zhoršené 

sociální situace způsobené trestným činem. Podle dikce zákona může jít o špatnou 

sociální situaci nejen oběti, ale v případě její smrti i pozůstalých.121 Peněžitá pomoc 

pomáhá zmírnit ztráty spojené například s ušlým výdělkem, s výživným či s náklady, 

které vznikly léčením, avšak nevztahuje se na odškodnění bolesti ani odškodnění 

hodnoty poškozených či zničených věcí. Pomoc je poskytována v paušální částce či 

v částce prokázané, ale zákon stanoví maximální hranici, kterou pomoc nesmí 

přesáhnout. Poskytnutá peněžitá částka však není nenávratnou dávkou, neboť zákon 

stanoví, že musí být do pěti let ode dne poskytnutí vrácena. Zákon zároveň určuje 

podmínky, za kterých se může stát k žádosti oběti vzdát práva na vrácení. 

                                                           
120 HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 2004, str. 
108. 
121 Obětí zákon podle § 2 rozumí: „ fyzickou osobu, jíž v důsledku trestného činu vznikla škoda na 
zdraví.“Dále se za oběť považuje: „i osoba pozůstalá  po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, 
byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, 
nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.“ 
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 Žádost o poskytnutí pomoci lze podat u Ministerstva spravedlnosti ČR 

nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným 

činem. Následně je Odborem odškodňování zkoumáno splnění podmínek pro přiznání 

pomoci. Nutným předpokladem je způsobení škody na zdraví, která musí být takové 

intenzity, že celková výše bodového hodnocení za bolest dosáhne minimálně 100 bodů. 

Hodnotu bolestného stanoví lékařský posudek ošetřujícího lékaře podle vyhlášky č. 

440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.   

 Další podmínky, bez jejichž splnění nemá oběť na pomoc nárok, jsou uvedeny v 

§ 6 zákona. Oběť musí dát souhlas ke stíhání pachatele u trestných činů, kde je souhlas 

poškozeného podmínkou zahájení trestního stíhání122 a nesmí jednou daný souhlas vzít 

zpět. Podmínkou je také poskytnutí potřebné součinnosti ze strany oběti orgánům 

činným v trestním řízení. Zákon příkladmo uvádí, že neposkytnutím součinnosti je 

nepodání oznámení o trestném činu bez zbytečného odkladu a využití práva odepřít 

výpověď jako svědek vzhledem k poměru k pachateli.  

Přesto, že u obětí domácího násilí vzniká v důsledku trestného činu často 

zhoršená sociální situace, je pomoc podle zákona 209/1997 Sb. v drtivé většině případů 

nedosažitelná. Příčinou je jednak nesplnění výše uvedených podmínek vztahujících se 

na trestní řízení, jednak nedostatečné poučení oběti o možnostech o takovou pomoc 

žádat ze strany orgánů činných v trestním řízení.123   

4.4.  OCHRANA DĚTÍ V SITUACI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Podle zákona o rodině poskytují ochranu nezletilým dětem jednak soudy, jednak 

správní orgány – konkrétně orgány sociálně-právní ochrany dětí.  

 Soud může svým rozhodnutím zasahovat do institutu rodičovské zodpovědnosti. 

Nevykonává-li rodič řádně povinnosti, které mu z rodičovské zodpovědnosti vyplývají, 

a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou zodpovědnost omezí (§ 44 odst. 2 

ZoR). V případech domácího násilí by to mohl být vhodný prostředek, jak omezit 

výchovný vliv násilného rodiče. O skutečnosti, že to vyžaduje zájem dítěte nelze 

                                                           
122 Jedná se o trestné činy uvedené v § 163 TŘ, u nichž je poškozený ve vztahu osoby blízké k pachateli. 
123 Blíže viz: HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 
2004, str. 154. 
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pochybovat. Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo ji závažným 

způsobem zanedbává, soud jej zodpovědnost zbaví (§ 44 odst. 3 ZoR). „Musí se jednat 

však o tak značný stupeň ohrožení dítěte, že zbavení rodičovské zodpovědnosti je 

jediným účinným prostředkem ochrany dítěte a ochrana práv dítěte převažuje v tuto 

chvíli nad základními lidskými právy jeho rodičů.“124 Soud takové řešení zvažuje 

zejména v případě, kdy se rodič dopustí vůči svému dítěti trestného činu, například 

týrání svěřené osoby podle § 198 TZ nebo zanedbávání povinné výživy podle § 196 TZ.  

 Děti v situaci domácího násilí jsou chráněny také zákonem č. 359/1999 Sb. o 

sociálně-právní ochraně dětí. OSPOD mají za úkol chránit práva dítěte na příznivý 

vývoj a řádnou výchovu, chránit jeho oprávněné zájmy včetně jmění a působit směrem 

k obnovení narušených funkcí rodiny (§ 1 odst. 1 ZoSPOD). Mezi ohrožené děti, na 

které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, byly děti vyrůstající v situaci domácího 

násilí zařazeny až novelou provedenou zákonem č. 165/2006 Sb.  Tato novela přinesla i 

jiné pozitivní změny, například rozšiřuje povinnost zdravotnických zařízení oznámit 

OSPOD údaje o dětech ohrožených násilím, přičemž se této povinnosti nelze zprostit 

s odkazem na povinnou mlčenlivost. OSPOD mají povinnost sdělovat orgánům činným 

v trestním řízení podezření, že byl na dítěti spáchán trestný čin, dále také skutečnost, že 

mezi rodiči dochází k domácímu násilí. Významné je také rozšíření povinnosti 

mlčenlivosti zaměstnanců OSPOD o místě pobytu rodiče, který se stal obětí domácího 

násilí s dítětem.125  

                                                           
124 HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 2004, str. 
142. 
125 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 152-153. 
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5. DOPAD DOMÁCÍHO NÁSILÍ NA ŽIVOT OBĚTI 

 Domácí násilí je nejen dlouhodobá, ale i opakovaná agrese. Oběť se ocitá 

v zajetí tzv. „spirály násilí“, ze které je obtížné se vymanit. Pokud přesto najde odvahu a 

sílu toto učinit, má zpravidla odchod od násilného partnera dalekosáhlý dopad na její 

život. Akutně musí řešit otázku bydlení, často nejen pro sebe, ale i pro své děti, rozvod, 

svěření dětí do péče, výživné. Vezmeme-li v potaz, že se jedná často o osobu, která žila 

v sociální izolaci, bez zaměstnání, přístupu k financím, jejíž fyzické i psychické zdraví 

je podlomeno, jeví se odchod od násilné osoby jako obdivuhodný výkon. Přesto 

v mnoha případech nevede ani prostorové a právní oddělení od bývalého partnera 

k ukončení násilí z jeho strany. Nezřídka se oběť domácího násilí stává objektem 

pronásledování. 

5.1.  PSYCHICKÉ ZDRAVÍ OBĚTI 

Domácí násilí je zkušenost, která změní život. I v případě, že je dlouhodobé 

týrání ukončeno, zanechá své stopy. Nejmarkantnější jsou sice následky fyzických 

útoků, ale ty se časem zahojí. Psychické násilí však zanechá skryté rány, kterými oběť 

trpí celá léta. Jeho následky jsou schopné změnit osobnost oběti natolik, že v budoucnu 

může bez pomoci jen stěží vést plnohodnotný život. Takový vliv zanechává 

posttraumatická stresová porucha, syndrom týrané ženy (týraného partnera) a u dětí 

syndrom týraného dítěte. 

5.1.1. SYNDROM TÝRANÉ ŽENY (TÝRANÉHO PARTNERA) 

Syndrom týrané ženy (angl. Battered Woman Syndrom, zkratka BWS) byl 

popsán na začátku 80. let minulého století. Stalo se tak zásluhou psycholožky Lenore 

Walkerové, která jím označila specifickou reakci ženy na domácí násilí. V odborné 

literatuře se dnes objevují jako synonyma BWS další výrazy. Jedná se zejména o výraz 

„syndrom týraného partnera“126, který poukazuje na to, že dnes není syndrom vázán na 

gender, ale je spojen s opakovanou expozicí násilí ze strany blízké osoby. „BWS má 

                                                           
126 V dalším textu budu používat termín „syndrom týrané ženy“ jako pojmenování specifických projevů 
chování oběti domácího násilí, bez ohledu na její pohlaví. 
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statut viktimizačního syndromu, který dokládá, že zažité násilí či týrání nezůstalo bez 

psychických následků a že ovlivnilo výkonnost a fungování psychiky oběti.“127 BWS 

není automaticky následkem každého domácího násilí. Na vzniku syndromu se podílí tři 

faktory: typ domácího násilí, typ osobnosti oběti před trestným činem a reakce 

sociálního okolí.  

Syndrom týrané ženy se projevuje bohatou škálou příznaků, které však mimo 

vztah s agresorem nemusí být očividné. Typicky se jedná o:128
 

• Minimalizaci následků – týraná osoba bagatelizuje skutečné následky 

útoků, jejich intenzitu, nebezpečnost. Neuvědomuje si vážnost situace. 

• Sebeobviňování – týraná osoba se domnívá, že příčina agrese násilného 

partnera tkví v jejím chování, postojích, vlastnostech. 

• Sníženou akceschopnost129 – projevuje se popíráním možnosti záchrany, 

neustálý tlak násilného stavu vede k ochablosti, ztrátě iniciativy, 

neschopnosti jednat s úřady a činit jakákoli rozhodnutí. 

• Příznaky psychotraumatu – objevují se jako následek opakovaného, 

nepředvídatelného stresu. Mohou se projevovat jako deprese, úzkost, 

poruchy spánku, sebevražedné myšlenky, vyhýbání se určitým 

podnětům, které má oběť s prožitou situací spojené. 

Dojde-li k ukončení násilného vztahu, příznaky BWS postupně mizí. Rychlost 

tohoto procesu a také potřeba odborné psychoterapeutické pomoci záleží na stejných 

faktorech, které se podílely na vzniku syndromu. 

Syndrom týrané ženy umožňuje vyvracet některé mýty, které panují ve 

společnosti. Jsou založeny na přesvědčení, že násilí ve vztahu se ohrožené osobě líbí, 

případně není tak hrozné, jinak by přece dávno ze společné domácnosti odešla. Lidé tak 

soudí, protože u obětí domácího násilí se lze setkat s jevy, které se u obětí jiných 

                                                           
127 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 28. 
128 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
30. 
129 Lze se setkat také s pojmem „naučená bezmoc“ viz : CONWAYOVÁ, H., L. Domácí násilí: Příručka 
pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 60. 
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kriminálních činů nevyskytují. Příkladem je udržování násilného vztahu, bagatelizování 

závažnosti způsobených zranění, zatajování jejich příčin, popírání viktimizace. Takové 

chování připadá okolí nelogické, avšak právě BWS podává jeho vysvětlení. Týraná 

osoba ztrácí schopnost se přirozeně chovat při kontaktu s autoritou či člověkem 

projevujícím vůči ní negativní emoce jako například vztek. Má tendenci utíkat před 

konflikty, případně ve všem vyhovět. „Bagatelizování incidentů je důsledkem 

manipulace s realitou, kdy si oběť snaží vysvětlit násilí zdánlivě logickými důvody, aby 

se nesnesitelná realita stala alespoň trochu snesitelnou. Tak se stává, že týraná osoba 

přenáší vinu za násilné jednání na sebe.“130
 

Syndrom týrané ženy se nabízí jako možný důvod pro vyvinění v případech, kdy 

týraná osoba usmrtí svého trýznitele. Obecně lze o vyvinění takové týrané osoby 

uvažovat jen na bázi nutné obrany, ve výjimečných případech nekonfrontačního násilí 

pak na základě přezkoumání (ne)příčetnosti týrané osoby v době činu. Důvodem pro 

nepříčetnost však není uvedený syndrom, ale diagnostikování závažné psychické 

poruchy, která poškozuje schopnosti uvědomovat si a rozpoznat protiprávnost svého 

jednání nebo ho ovládat.131
 

5.1.2. POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA 

 Posttraumatická stresová porucha je stav, který se rozvine na základě působení 

závažného stresoru, například prožitého fyzického, psychického nebo sexuálního násilí, 

válečného konfliktu, přírodní katastrofy. Domácí násilí je v pokročilých případech 

permanentním stresem, ve kterém oběť musí žít a nevidí z něj únik. Je tedy také 

možným spouštěčem. „U stresorů různého druhu bývají příznaky obdobné, avšak pokud 

je traumatická situace způsobena záměrně člověkem, bývají symptomy komplexnější a 

trvají déle.“132
 

 Vznik posttraumatické stresové poruchy je uvozován traumatickou událostí. 

Nejde však o libovolnou stresovou či zátěžovou situaci, ale ta musí být specifická. Její 

specifičnost je vymezena dvěma znaky. Prvním z nich je moment ohrožení fyzické 

                                                           
130 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 29. 
131 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
36. 
132 MARVÁNOVÁ,VARGOVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M. Partnerské násilí. Praha: 
Linde, 2008, str. 36. 
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integrity anebo života a druhým je překročení rámce obvyklé lidské zkušenosti. „Pro 

propuknutí posttraumatických potíží není přitom rozhodující, zda se ohrožení vztahuje 

přímo k vlastnímu zdraví a životu anebo zda je dotyčná osoba „pouze“ v roli svědka 

utrpení druhých.“133 Tento fakt vede k možnému rozvinutí posttraumatické stresové 

poruchy také u dětí, které jsou přítomny násilí mezi rodiči. 

 Posttraumatická stresová porucha je uvedena i v katalogu nemocí. Jako každá 

nemoc se projevuje určitými symptomy. K nejdůležitějším vodítkům pro její 

diagnostikování patří:134
 

• existence traumatické události, 

• opakované prožívání traumatické události ve dne, v noci se opakují tíživé sny, 

• nápadné vyhýbání se všemu, co souvisí s traumatickou událostí, 

• nadměrné vzrušení, poruchy spánku, soustředění, oběť se snadno poleká a 

nepřiměřeně reaguje v neočekávaných situacích, 

• symptomy přetrvávající déle než jeden měsíc. 

Záludnost posttraumatické stresové poruchy spočívá v tom, že příznaky se 

mohou objevit až po delším čase. V České republice se diagnostikuje, pokud se 

příznaky objeví do šesti měsíců od traumatické události. Bez psychologické intervence 

mohou některé masivní příznaky přetrvávat i řadu let. Jsou schopné vážným způsobem 

omezovat uplatnění oběti v profesním i soukromém životě.    

5.1.3. SYNDROM TÝRANÉHO A ZNEUŽÍVANÉHO DÍTĚTE 

 Podle reprezentativního výzkumu agentury STEM pro BKB a Philip Morris ČR 

v roce 2006 vyrůstaly děti v 80 % rodin poznamenaných domácím násilím. Často se 

stávají přímými svědky tohoto násilí, podle tohoto výzkumu v 57 % násilných vztahů. 

Děti jsou také svědky policejního zásahu a následného vykázání násilného rodiče. Ze 

statistiky Intervenčních center vyplývá, že vykázání v letech 2007 a 2008 bylo přítomno 

                                                           
133 ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, str. 121. 
134Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, str. 122-123. 
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celkem 1713 dětí. Toto číslo vypovídá o tom, že se děti stávají nejohroženější skupinou 

v kontextu domácího násilí (ohrožených žen bylo 1509 a ohrožených mužů 81).135
 

 Pokud se dítě ocitne v roli svědka domácího násilí, má to pro něj stejné 

emocionální důsledky jako přímá viktimizace. Děti získávají pokřivenou představu o 

tom, jak se mají dospělí k sobě chovat. Týraný rodič nemůže být oporou pro své děti. 

Ty pak žijí v permanentní nejistotě a nestabilitě. Starší děti mohou před těžko 

snesitelnými podmínkami v rodině utíkat buď fyzicky (snaha opustit domov) nebo 

psychicky (pomocí drog, alkoholu). Dítě může zvolit i jiný obranný mechanizmus. 

Vzácně se objevuje identifikace s agresorem, která je motivována strachem nikoli 

láskou. Někteří autoři zde používají paralelu na Stockholmský syndrom vznikající 

v některých případech u rukojmí.136 Tento syndrom je nevědomou reakcí na extrémní 

stres, který je vyvolaný situací ohrožující život osoby.137 Nejde o vykalkulované 

chování, vazba na pachatele spontánně mizí, jakmile je pachatel přemožen. 

 Násilí mezi rodiči je charakterizováno jako psychické týrání potomků.138 Děti, 

které žijí v rodině poznamenané domácím násilím, lze proto zařadit mezi děti trpící 

syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Syndrom CAN – Child 

Abuse And Neglect). Syndrom CAN byl definován Zdravotní komisí Rady Evropy 

v roce 1992 jako: „jakákoli nenáhodná, vědomá či nevědomá aktivita rodiče, 

vychovatele, nebo jiné osoby vůči dítěti v dané společnosti nepřijatelná nebo odmítaná, 

která poškozuje tělesný, duševní i společenský vývoj dítěte, popřípadě způsobuje 

smrt.“139  Zahrnuje kromě fyzického a psychického týrání i jiné diagnostické kategorie, 

například zanedbávání, šikanování či sekundární viktimizaci.140 „Jde o multifaktoriální 

                                                           
135 Údaje zpracované BKB.  
Dostupné na: <http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/ohrozene-osoby/deti/r87> 
136 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí – přístup k řešení 
problému ve vybraných evropských zemích. Studie. Bílý kruh bezpečí, o. s., 2002, str. 104. 
137 Stockholmský syndrom se objevuje i u dlouhodobých obětí domácího násilí. Mezi obětí a násilníkem 
se vytváří pouto a oběť se identifikuje s jednáním násilné osoby. Snaží se mu ve všem vyhovět a 
podvědomě si vykupuje jeho shovívavost, čímž chrání svůj život. Uvádí se čtyři podmínky jeho vzniku: 
život oběti je v ohrožení; oběť je přesvědčena, že ze stávající situace není úniku; je izolovaná od lidí; 
oběť pociťuje přechodnou náklonnost k pachateli, který projevuje určitý stupeň laskavosti. O všech 
čtyřech podmínkách je možno říci, že jsou charakteristické pro domácí násilí. 
138 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
42. 
139 VOŇKOVÁ, J. Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In: Pocta 
Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI Wolters Kluver, 2009, str. 586. 
140 Definice Syndromu CAN dostupná na: <http://www.dkc.cz/syndrom_can.php> 
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společenský jev, mnohem širší, než je trestněprávní pojetí špatného zacházení 

s dětmi.“141  

Dítě trpící syndromem CAN může mít nejrůznější potíže jak psychického 

charakteru (pocity viny a bezmoci, deprese, nízké sebevědomí, zvýšenou agresivitu, 

vymizení empatie), tak charakteru fyzického (dítě je více nemocné, v noci se pomočuje 

nebo trpí nespavostí).   

5.2.  EX-PARTNER STALKING 

 V určitých případech domácího násilí nefunguje ani prostorové a právní 

oddělení partnerů jako ukončení útoků násilné osoby. Často pokračuje ohrožování oběti 

nevyžádanými projevy zájmu, pokusy o kontrolu a kontakt, výhružkami. V extrémních 

případech dochází k fyzickému útoku či vraždě. Tato alternativní podoba násilí se 

nazývá pronásledování bývalým partnerem (angl. „ex-partner stalking“).142   

 Ex-partner stalking je chápán jako samostatná část specifického druhu násilí – 

stalkingu. Stalking lze volně přeložit jako slídění, pronásledování či stopování. Jeho 

hlavním znakem je obsesivní upnutí se pachatele na určitou jemu známou či neznámou 

osobu, kterou pak úmyslně, opakovaně a dlouhodobě obtěžuje projevy nechtěné 

pozornosti a tato osoba to pociťuje jako příkoří. Podle německé studie provedené 

Technickou univerzitou v Darmstadtu zahrnuje ex-partner stalking až polovinu všech 

případů pronásledování.143   

 Domácí násilí a pronásledování bývalým partnerem představují dvě samostatné 

verze partnerského teroru. Mohou se vyskytovat izolovaně, ale i jako vzájemně 

propojené. Podle výzkumů v USA je vazba stalkingu na domácí násilí velmi vysoká. 

Některé studie uvádí, že celých 81 % obětí ex-partner stalkingu bylo předtím ve vztahu 

fyzicky atakováno.144
 

                                                           
141 VOŇKOVÁ, J. Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In: Pocta 
Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI Wolters Kluver, 2009, str. 586. 
142 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
47. 
143 Blíže viz: VÁLKOVÁ, H. Proč by neměl chybět v novém trestním zákoníku „stalking“. In: Pocta 
Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2008, str. 411. 
144 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
49 
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 Zdaleka ne všechny případy domácího násilí se přemění na pronásledování. 

Touto cestou se vydává pouze část násilných osob. Ex-partner stalking, který je 

pokračováním domácího násilí, je jasně doménou mužů. Pro ženy, které pronásledují 

bývalé partnery, je naopak typický klasický stalking bez vazby na domácí násilí.145
 

 Konkrétní projevy stalkerů zahrnují široké spektrum a různou intenzitu lidského 

chování. Ne vždy se jedná o zákonem nedovolené jednání (např. zasílání dárku nebo 

sms zpráv), avšak ve svém souhrnu může svou intenzitou obtěžovat v takové míře, že 

ohrožuje zdraví či život oběti. Častou formou stalkingu je tzv. telefonní teror, kdy je 

oběť vystavena opakovaným anonymním telefonátům ve dne i v noci, zpravidla s 

obscénním a výhružným obsahem. Specifický druh stalkingu pak představuje jeho nová, 

virtuální podoba, cyberstalking. Zahrnuje zasílání nevyžádaných e-mailů, rozesílání 

negativních zpráv prostřednictvím chatu či blogu.146 Pronásledovatelé používají i 

tradiční formy, jakými jsou vyhledávání fyzické blízkosti, posílání výhružných dopisů, 

ničení věcí oběti. Často je útok zaměřen i proti jejím příbuzným, novému partnerovi 

nebo společným dětem. Konečnou fází pronásledování bývají tzv. avizované zločiny. 

Násilník sděluje partnerce, co hodlá uskutečnit a na základě zkušeností ze skutečných 

případů je nelze podceňovat. Výhružky jako: „Vánoc se už nedožiješ“ nebo „Když 

nechceš být se mnou, zabiji děti“ byly tragicky naplněny.147 

 Pronásledování omezuje oběť v normálním životě a poškozuje ji v sociální, 

pracovní i psychické oblasti. Je pro ni těžké udržet dosavadní styl života. Podle 

výzkumů změní 53 % obětí pracoviště a 39 % také své bydliště.148 Dopad 

pronásledování na psychické zdraví je různorodý, nejčastěji trpí nervozitou, poruchami 

spánku, depresí a ztrácí pocit kontroly nad vlastním životem. 

Vzhledem k časté propojenosti pronásledování a domácího násilí nelze jinak než 

přivítat zakotvení trestného činu podle § 354 nebezpečné pronásledování v současném 

                                                           
145 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právník. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
48. 
146 Blíže viz: VÁLKOVÁ, H. Proč by neměl chybět v novém trestním zákoníku „stalking“. In: Pocta 
Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2008, str. 413. 
147 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právník. Praha: Grada Publishing a.s., 2008, str. 
52. 
148 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing a.s., 2007,  str. 122. 
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trestním zákoníku. Díky tomuto ustanovení je možné také lépe chránit oběti domácího 

násilí. Podrobněji je o skutkové podstatě § 354 TZ pojednáno v kapitole 3.1.  

5.3.  SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE 

 Tíživý dopad domácího násilí na život oběti může mít podobu sekundární 

viktimizace. Je to psychická újma, která je způsobena oběti po trestném činu, tedy po 

viktimizaci primární. Zdrojem bývá sociální okolí. V závislosti na osobách, kterými je 

tvořeno, lze sekundární viktimizaci rozdělit na:149  

• Bezprostřední (laické) okolí oběti – je tvořeno osobami, které oběť znají, 

zejména příbuzní, přátelé, kolegové, sousedé. Nejbližší rodina se často snaží 

oběti pomoci, ať už činem nebo alespoň radou. Problémem je, že díky mýtům, 

které jsou o domácím násilí rozšířené a nedostatku znalostí o problematice, 

nemá pomoc pozitivní účinek. Rady jako „až budeš mít dítě, budete se mnohem 

lépe snášet“ nebo „nemyslí to zle, někteří muži mají prostě prudší povahu“ 

můžou naopak vést k ještě větším tragédiím. Specificky se chovají v situaci 

domácího násilí sousedé. Přesto, že mívají přesnou představu, co se ve vedlejší 

domácnosti odehrává, málokdy zavolají k aktuálnímu incidentu policii, či 

veřejně jednání agresora odsoudí. Naopak, jak vysledovala ve své praxi M. 

Huňková: „Časté je udržování přátelských vztahů s násilnou osobou a 

v případech, kdy je oběť prosí o svědectví před soudem, téměř ve 100 % tuto 

službu odmítnou.“150 I tehdy, kdy okolí vyjádří nesouhlas s jednáním agresora, 

dochází často k sekundární viktimizaci. Souvisí to s bezradností osob, které 

nevědí, jak se vlastně tváří v tvář domácímu násilí zachovat.151 Cítí se bezmocné 

a zpravidla po několika neefektivních pokusech o pomoc se raději přestanou 

s obětí stýkat. Oběť se dostává do sociální izolace a přesvědčuje se, že 

z násilného vztahu není východisko.  

                                                           
149Blíže viz: HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 
2004, str. 74. 
150 HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 2004, str. 
75. 
151 Což ostatně potvrzuje i již zmiňovaný výzkum agentury STEM pro BKB a Philip Morris ČR, kdy 
pouhých 18 % respondentů v roce 2001 a 19 % o pět let později hodnotilo své informace, o tom jak se 
zachovat jako dostatečné. 
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• Profesionální okolí oběti – je tvořeno osobami, které by měli poskytovat 

odbornou pomoc, zejména orgány činné v trestním řízení, psychologové, lékaři 

či poradci intervenčních center. V případech sekundární viktimizace se oběti 

setkávají s neodbornou až negativní reakcí formálních institucí, od kterých 

přirozeně očekávají největší pomoc a podporu. Příčinu neodborného postupu je 

třeba hledat, podobně jako u laické veřejnosti, ve sklonu podléhat mýtům o 

domácím násilí, zejména pokud chybí informace o charakteru a zvláštnostech 

tohoto jevu.    

V průběhu sekundární viktimizace dochází k tzv. sekundárním ranám. Bývají na 

rozdíl od primárních ran, které jsou součástí primární viktimizace, výlučně 

psychologického charakteru. Tvoří je obvykle trojice pocitů:152
 

• Pocit nespravedlnosti – může být vyvolán okolnostmi jako nedostatkem 

informací, vyšetřováním pachatele na svobodě, uložením mírného či 

podmíněného trestu nebo nedostatečnou procesní ochranou svědka v průběhu 

vyšetřování a soudního projednávání věci. 

• Pocit nedůstojnosti – vzniká nevhodně vedeným výslechem, necitlivým 

přístupem jak okolí, tak státních orgánů153 nebo senzacechtivostí médií. Oběť 

může v důsledku toho trpět pocitem ponížení a ztráty lidské důstojnosti. 

• Pocit izolace – objevuje se v důsledku postoje okolí k člověku, který se stal obětí 

trestného činu. Lidé často nevědí, jak se k takové osobě chovat, proto se 

kontaktům spíše vyhýbají nebo se z nich vytrácí přirozenost. 

5.4.  ODCHOD Z NÁSILNÉHO VZTAHU 

Odchod od násilného partnera představuje nesmírně těžký úkol. „Oběť, která 

chce odejít, se musí vypořádat s mnoha praktickými i citovými záležitostmi – bydlení, 

                                                           
152 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, str. 112. 
153 Jako demonstrativní případ necitlivého přístupu policie může sloužit zkušenost jedné z obětí domácího 
násilí, která čekala na policejní stanici dvě hodiny, než si na ní policisté udělali čas, přičemž část 
rozhovoru s ní vedli v čekárně, kde za přítomnosti dalších cca 15 čekajících vyprávěla mimo jiné, jak ji 
manžel večer znásilnil. Případ uvedený v: HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR 
z pohledu práva. Justiční akademie, 2004, str. 114. 
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finance, samota, strach, péče o děti, škola a vzdělávání.“154 Právě tyto záležitosti, krom 

výše popisovaných psychologických mechanismů, mohou způsobovat, že oběť ve 

vztahu zůstává. Okolí to pak považuje za projev toho, že násilí není tak hrozné nebo, že 

je oběť materialistická. Avšak opustit domov a nemít kam jít, zejména pokud se to týká 

také dětí, je velkým rozhodnutím. 

Podle výsledku výzkumu Rosenové a Stithové155  je odchod z násilného vztahu 

procesem. Začíná obdobím, které nazývají „zrníčka pochybnosti“, dále zahrnuje různá 

přehodnocení a změny, které vedou k posunu vnímání vztahu od „potřebuji tento vztah“ 

k „musím ukončit tento vztah“. Proměna v postoji ke vztahu je často doprovázena 

událostí, která je vnímána jako „poslední kapka“. Zpravidla se jedná o velmi brutální 

násilí, násilí na dětech nebo sexuální útok.  

Odchodem od agresivní osoby dojde sice k ukončení domácího násilí, ale život 

oběti je nadále násilným vztahem ovlivňován a omezován. Jde především o manželský 

svazek oběti a násilníka, o provázanost jejich majetků, o společné bydlení a 

v neposlední řadě o společné nezletilé děti. Aby došlo k úplnému osvobození, musí 

oběť (zpravidla neprodleně) řešit zpřetrhání právních vazeb pomocí řízení před 

občanskoprávními soudy.   

5.4.1. BYTOVÁ OTÁZKA 

Jediným způsobem, jak je možno domácí násilí ukončit, je odchod jednoho 

z partnerů ze společného obydlí. Násilník nemá zájem na tom, aby jeho kontrola oběti 

skončila, a tedy nebude chtít společný byt či dům opouštět. Možnost, jak ho k tomu 

přinutit, přineslo až zavedení institutu vykázání a předběžného opatření podle § 76 b) 

OSŘ, na jehož základě lze uložit násilné osobě opustit společné obydlí a zakázat jí vstup 

do něj (blíže viz kapitola 4.1.). Tato opatření jsou řešením pouze dočasným, jejich 

účelem je zabránit prozatimní úpravou nepříznivým následkům, mělo by proto 

následovat řádné projednání věci na základě žaloby.  

                                                           
154 CONWAYOVÁ, H. Domácí násilí: Příručka pro současné i potenciální oběti. Albatros. 2007, str. 59. 
155 Blíže viz: MARVÁNOVÁ,VARGOVÁ, B., POKORNÁ, D., TOUFAROVÁ, M. Partnerské násilí. 
Praha: Linde, 2008, str. 52. 
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Právní pozice a možnosti oběti, která se rozhodla soužití s agresorem ukončit, se 

odvíjí od právního základu, na němž spočívá dosavadní společné bydlení. Může se 

jednat o společný nájem, podílové spoluvlastnictví či výlučné vlastnictví bytu jedním 

partnerem. U manželů je časté, že byt či dům je ve společném jmění manželů. Řešení 

bude tak také závislé na tom, zda je soužití mezi partnery institucionalizováno ve formě 

manželství (a zda stále trvá) nebo zda partneři žijí tzv. „na hromádce“.  

V případě manželů, kteří nejsou rozvedení, je možno teoreticky podat návrh 

podle § 702 odst. 2 OZ, tedy návrh na zrušení společného nájmu bytu z navrhovatelem 

nezaviněných důvodů zvláštního zřetele hodných. Ustanovení se vztahuje jak na byty 

nájemní, tak na byty družstevní. Není-li manželství rozvedeno, v praxi návrh soud 

zamítá s argumentem, že podle řazení v občanském zákoníku je ustanovení § 702 odst. 

2 míněno pouze pro úpravu zrušení společného nájmu osob, které nejsou manželi.156     

Většina obětí, se domnívá, že po rozvodu jejich problém skončí a ony budou 

moci s ohledem na charakter prožitého příkoří nerušeně samy užívat byt, zatímco 

partner bude nucen ihned po rozvodu byt opustit. Otázka společného nájmu bytu 

manžely157 je v občanském zákoníku řešena jednoznačně, avšak ke zrušení nedochází 

automaticky rozvodem. Pokud nedojde k dohodě, kdo bude nájemní byt nadále užívat, 

soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se právo společného nájmu ruší a zároveň 

určí, který z manželů bude byt nadále užívat (§ 705 odst. 1 OZ). Soud přihlédne 

zejména na zájmy nezletilých dětí a na stanovisko pronajímatele (§ 705 odst. 3). 

Problémem zůstává, zejména v situaci domácího násilí, že ani po zrušení společného 

nájmu nemusí bývalý manžel byt opustit, protože mu svědčí tzv. „právo na bydlení“. 

Z bytu je povinen se vystěhovat až poté, kdy mu bude zajištěna bytová náhrada (§ 712 

OZ). Vystěhovávaný manžel má zásadně právo na náhradní byt, tzn. byt přiměřený bytu 

původnímu, avšak jsou-li tu důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že 

má právo pouze na náhradní ubytování, tzn. zpravidla byt o jedné místnosti či pokoj na 

ubytovně. Pokud se odmítne do zajištěného bytu odstěhovat, musí být podán návrh na 

výkon soudního rozhodnutí podle § 251 a n. OSŘ, proti kterému lze podat námitky. 

                                                           
156 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 133. 
157 Společný nájem bytu manžely vzniká, za podmínky, že manželé spolu trvale žijí, buď za trvání 
manželství, pokud se jeden nebo oba manželé stali nájemci bytu nebo před uzavřením manželství, pokud 
se jeden manžel stal v té době nájemcem (§ 703 odst. 1, § 704 odst. 1 OZ). 
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Když soud námitky zamítne a rozhodne, že nabízený byt je adekvátní bytovou 

náhradou, zůstává možnost proti tomuto usnesení podat odvolání. Teprve poté, když je 

usnesení potvrzeno, je možno přistoupit k nucenému vyklizení bytu. V praxi to 

znamená i několik let sporů a žádnou faktickou změnu v životě oběti. Proto se 

domnívám, že by bylo účelné včlenit do občanského zákoníku zásadu, že v situaci 

domácího násilí nemá agresor nárok na poskytnutí náhradního bytu.  

Je třeba upozornit, že podle § 708 OZ má trvalé opuštění společné domácnosti 

stejný následek jako smrt jednoho z manželů – tedy přechod nájmu bytu na druhého 

manžela. Jediným nájemcem se tak může stát agresor, protože oběť domácího násilí 

svým odchodem jasně projevila vůli opustit společnou domácnost. Trvalé opuštění 

společné domácnosti se stalo předmětem několika judikátů. Soudní praxe dovozuje, že 

takové jednání musí být projevem svobodné vůle manžela, který domácnost opouští a 

z tohoto důvodu nelze takto posuzovat odchod, který je motivován snahou vyhnout se 

dalším neshodám, ke kterým mezi manžely před opuštěním domácnosti docházelo.158 

Z tohoto důvodu je třeba, aby ohrožený manžel, pokud je nucen např. pro přetrvávající 

násilí společný byt opustit, zajistil dostatek důkazů pro soudní řízení, že neopustil byt 

lehkovážně a z vlastní vůle.   

U nájmu družstevního bytu je důležitou okolností, zda byl nájem bytu získán 

před uzavřením manželství nebo až poté. V obou případech dojde ke vzniku společného 

nájmu bytu manžely (§ 704 odst. 2, § 703 odst. 2 OZ). Právo byt dále užívat zůstane 

tomu z manželů, který nabyl družstevní byt před uzavřením manželství. Právo 

společného nájmu zaniká už rozvodem, není třeba dodatečného rozhodnutí soudu. 

Rozvedený manžel však musí byt vyklidit až po zajištění bytové náhrady, a to ve formě 

náhradního ubytování. V ostatních případech, pokud se rozvedení manželé nedohodnou, 

rozhodne na návrh jednoho z nich soud (§ 705 odst. 2). U bytových náhrad platí stejná 

právní úprava jako u společného nájmu nedružstevního bytu.  

Jednoduché je řešení, pokud je byt ve výlučném vlastnictví manžela - oběti. 

Násilná osoba je zde oprávněna bydlet pouze z titulu manželství. Právní mocí rozsudku 

o rozvodu zaniká druhému manželovi i právní důvod bydlení v bytě. Pokud je 

                                                           
158Blíže viz: HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 
2004, str. 128. 
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výlučným vlastníkem násilník, je situace pro oběť obzvlášť obtížná, protože ze zákona 

nevyplývá právo na bytovou náhradu.159   

V rámci manželství je byt či dům mnohdy součástí společného jmění manželů. 

Řešení otázky, kdo bude nemovitost dále užívat, je součástí vypořádání SJM podle 

zásad uvedených v § 149 OZ. Nedojde-li k rozvodu dohodou podle § 24a ZoR, pak lze 

vypořádat SJM až po jeho zániku, k němuž dochází rozvodem. Základní zásadou, ze 

které se při vypořádání vychází, je princip stejně velkých podílů manželů. Hlediskem, 

ke kterému se přihlíží, jsou především potřeby nezletilých dětí, dále péče o rodinu a 

domácnost či zásluhy na nabytí a udržení společného jmění.  

Pokud se byt nebo dům nachází v podílovém spoluvlastnictví manželů, případně 

třetích osob, rozvod se do spoluvlastnického vztahu nepromítne (§ 141, § 142 OZ). 

Zrušení podílového spoluvlastnictví lze provést kdykoli, ať už během manželství, nebo 

až po rozvodu.  

Oběť a pachatel domácího násilí nemusí být manželé. Občanské právo faktické 

soužití muže a ženy neupravuje. Zásadně pojem druh a družka zahrnuje do osob 

tvořících společnou domácnost podle § 115 OZ či mezi osoby blízké podle § 116 OZ. 

Právním základem bydlení dvou nesezdaných osob může být společný nájem.  Vznikne 

ke každému bytu, s výjimkou bytu družstevního, zpravidla na základě smlouvy 

uzavřené mezi pronajímatelem a oběma partnery jako společnými nájemci. Následné 

zrušení společného nájmu provede soud na návrh jednoho nájemce v případech 

zvláštního zřetele hodných, vznikne-li jím nezaviněný stav, který brání užívání bytu 

společnými nájemci (§ 702 odst. 2 OZ).  

Pokud oba partneři bydlí v bytě jednoho z nich (nájemní, družstevní vlastnictví), 

nevyplývá násilníkovi ze zákona žádné právo v bytě bydlet. To ovšem neznamená, že 

by zde bydlel protiprávně. Jeho právo na bydlení se v těchto případech odvozuje od 

souhlasu osoby, které svědčí k bytu vlastnické, případně nájemní právo. Nájemce je 

totiž oprávněn rozhodnout o tom, se kterými osobami si přeje sdílet společnou 

domácnost. Může si tedy do bytu nastěhovat, koho chce, aniž by musel žádat souhlas 

vlastníka nemovitosti, nebo mu tuto skutečnost hlásit (to neplatí v případě, že se jedná o 
                                                           
159 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 136. 



90 

 

podnájem). Toto oprávnění není sice v zákoně výslovně zakotveno, z řady ustanovení 

občanského zákoníku však vyplývá, že se s ním počítá. Jestliže tedy pachatel domácího 

násilí bydlí v bytě oběti pouze na základě jejího souhlasu, jeho právo v něm bydlet trvá 

pouze po tu dobu, po kterou trvá tento souhlas. Logicky by se tedy měl odstěhovat, 

jakmile mu nájemce (vlastník) bytu sdělí, že svůj souhlas odvolává.160  

Částečnou alternativu výše uvedených řešení bytové otázky nabízí návrh nového 

občanského zákoníku. V § 691 až 693 obsahuje zvláštní ustanovení proti domácímu 

násilí. Umožňuje, aby manžel či jiná osoba, která žije v domácnosti, podali civilnímu 

soudu návrh na omezení či vyloučení práva agresivního manžela bydlet ve společné 

domácnosti. Soud má takto možnost oddělit agresora od oběti po dobu až šesti měsíců, 

ze závažných důvodů i opakovaně.161 

5.4.2. ROZVOD MANŽELSTVÍ 

Chce-li ohrožená osoba, která žije s násilníkem v manželství, ukončit násilí, 

zpravidla se nevyhne rozvodu. Teprve po právní moci rozsudku, jímž se manželství 

rozvádí (výjimkou je tzv. rozvod dohodou) lze vypořádat vzájemná práva a vyřešit 

bytovou otázku.  

Řízení o rozvod se zahajuje na návrh některého z manželů. Je řízením sporným, 

kdy navrhovatel nese důkazní břemeno a musí tedy rozhodné skutečnosti nejen tvrdit, 

ale i prokázat. K rozvodu však nedojde, dokud není pravomocně rozhodnuto o úpravě 

práv a povinností k nezletilým dětem po dobu po rozvodu. Bez takového pravomocného 

rozhodnutí nelze manželství vůbec rozvést (§ 25 ZoR).  

V situaci domácího násilí bude nejčastěji připadat v úvahu rozvod podle § 24 

odst. 1 ZoR. Soud v takovém případě může manželství rozvést, je-li tak hluboce a trvale 

rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Zde soud zjišťuje příčiny 

rozvratu a manželství nerozvede, pokud by to bylo v rozporu se zájmem nezletilých 

dětí.  

                                                           
160 Blíže viz: LANGHANSOVÁ, H. Trvalé bydlení s násilníkem. Via Iuris, 2005. 
 Dostupné na:  
<http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=79> 
161 Blíže viz:< http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html> 
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Jinou variantou je tzv. rozvod dohodou podle § 24a ZoR, který však v situaci 

násilí v manželství zpravidla nepřipadá v úvahu. Předpokládá totiž dohodu partnerů o 

vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a 

také o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Pokud jsou soudu 

předloženy písemné smlouvy, nezjišťuje dále příčiny rozvratu a manželství rozvede. 

Slabinou současné úpravy je, že z ní nevyplývá, že soud je oprávněn zkoumat 

opravdovost a vážnost předmětného souhlasu.162 Dohody pak bývají sepsány na úkor 

práv oběti, která násilníkovi ustupuje ve snaze co nejdříve vztah ukončit.  

Posledním druhem rozvodu, který zákon nabízí, je tzv. ztížený rozvod podle § 

24b ZoR. Soud v takovém případě manželství nerozvede, pokud by manžel, který se na 

rozvratu porušením manželských povinností nepodílel, dokázal, že by mu rozvodem 

byla způsobena zvlášť závažná újma. V situacích, kdy k rozvodu dochází z důvodu 

násilí v domácnosti, tato možnost nebude přicházet v úvahu.  

5.4.3. ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ 

Prostřednictvím dětí může násilí i po ukončení vztahu a po rozvodu pokračovat. 

„V rukou násilných osob je dítě účinným nástrojem, jak matku dětí dále ovládat, 

kontrolovat a šikanovat.“163 Prvním krokem k řešení situace nezletilých dětí je podání 

návrhu na zahájení řízení o úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem. 

Odpůrce (násilná osoba, nejčastěji otec) stojí v tomto řízení zpravidla proti návrhu oběti 

(téměř vždy matky) na svěření dětí do její výlučné péče. Snaží se udržet svojí 

mocenskou pozici a potrestat ženu za odchod ze vztahu. Navrhuje střídavou či 

společnou výchovu, přestože se doposud na výchově dítěte téměř nebo vůbec nepodílel. 

Zákon o rodině stanoví, že soud může svěřit dítě do společné164 či střídavé165 výchovy, 

pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, mají o výchovu zájem a je-li to 

                                                           
162 Blíže viz: HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 
2004, str. 150. 
163 VOŇKOVÁ, J. Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In: Pocta 
Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI Wolters Kluver, 2009, str. 587. 
164 Společná výchova znamená, že rodiče zůstávají v určité formě společného soužití. V případě 
domácího násilí se jedná o nevhodné řešení, vzhledem k tomu, že při dalším setrvání s násilníkem útoky 
nekončí, naopak se mnohdy stupňují. Podle mého názoru nemůže být tedy naplněna dikce zákona, že je 
taková výchova v zájmu dítěte (§ 26 odst. 2 ZoR).  
165 Střídavá výchova znamená, že dítě bude v určitém přesně vymezeném časovém období svěřeno do 
výchovy jednoho rodiče a v dalším časovém období do výchovy druhého rodiče. O vhodnosti takového 
řešení lze pochybovat zejména pro neúměrnou zátěž pro oba rodiče i dítě.   
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v zájmu dítěte (§ 26 odst. 2 ZoR). O splnění těchto podmínek lze v situaci násilí 

v rodině silně pochybovat. „Tyto formy výchovy jsou možné jen tam, kde rodiče spolu 

komunikují a nezápasí.“166   

 Kritéria pro svěření nezletilých dětí do výchovy jsou upravena § 26 ZoR. Při 

rozhodování soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména 

vlohy, schopnosti a vývojové možnosti se zřetelem na životní poměry rodičů. Soud by 

měl přihlédnout k citové orientaci a zázemí dítěte, k výchovným schopnostem rodiče, 

jeho zodpovědnosti a dalším hlediskům stanovených v § 26 odst. 4 ZoR.  

I když je dítě svěřeno do výlučné péče oběti domácího násilí, má druhý rodič 

právo se s ním stýkat. Soud dbá na to, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou 

rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi (§ 26 odst. 4 ZoR). „Toto právo 

dítěte bývá interpretováno jako povinnost k takovému kontaktu, přičemž takový výklad 

nemá reálnou oporu v mezinárodních úmluvách.“167 Naopak, opakované vynucování 

styku dítěte s rodičem, pokud je traumatizuje, je v rozporu zejména s článkem 3 

Úmluvy o právech dítěte.168 „Případy, kdy jsou děti nuceny ke styku s násilným rodičem 

nebo dokonce svěřeny do péče násilnému rodiči, nejsou v současné soudní praxi ničím 

ojedinělým, přičemž se poukazuje na to, že skutečnost, že se otec dopouštěl násilí na 

matce, nesnižuje jeho výchovné schopnosti.“169  

Ustanovení § 27 odst. 3 ZoR dává možnost, je-li to nutné v zájmu dítěte, omezit 

nebo zakázat styk s rodičem. Zákaz styku znamená zásadní zásah do rodičovských práv 

vyplývající z institutu rodičovské zodpovědnosti170 a soud si proto pro své rozhodnutí 

opatří znalecký posudek k posouzení závažnosti ohrožení zdraví dítěte. Pro vleklost 

řízení bývá posudek vypracován až v době, kdy je dítě relativně v psychické pohodě, 

                                                           
166 VOŇKOVÁ, J. Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In: Pocta 
Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI Wolters Kluver, 2009, str. 587. 
167 VOŇKOVÁ, J. Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In: Pocta 
Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI Wolters Kluver, 2009, str. 589. 
168 Článek 3 odst. 1 Úmluvy stanoví: „Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti 
týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, 
správními nebo zákonodárnými orgány.“  
169 HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 2004, str. 
140. 
170 Institut rodičovské zodpovědnosti je souhrn práv a povinností rodičů vůči nezletilým dětem a zahrnuje 
péči o tělesný, rozumový a mravní vývoj dítěte (§ 31 ZoR). 



93 

 

neboť násilí bylo ukončeno a je v péči matky. Paradoxně pak vyznívá celé řízení jako 

účelové jednání matky, která brání otci v kontaktu.  

5.4.4. VYŽIVOVACÍ POVINNOST 

Současně s úpravou výchovy je upraven také rozsah vyživovací povinnost 

rodičů vůči nezaopatřenému dítěti. Zákon o rodině zakotvuje povinnost rodičů plnit 

vyživovací povinnost do té doby, dokud děti nejsou schopny živit se samy (§ 85 odst. 

1). Domácí násilníci zaujímají obvykle k otázce výživného odmítavé stanovisko, jsou 

proti určené výši a nehradí ho. Problém stanovení výše výživného spočívá v posouzení 

možností, schopností a majetkových poměrů povinovaného rodiče a odůvodněných 

potřeb dítěte (§ 96 odst. 1 ZoR). Při určení rozsahu se přihlíží k tomu, který z rodičů a 

v jaké míře o dítě osobně pečuje (§ 85 odst. 3 ZoR). Soudní praxe určování výše 

výživného, založená na § 85 a § 96 ZoR, je značně nejednotná. Ke sjednocení má 

napomoci doporučující tabulka, jejíž návrh představilo v březnu roku 2010 Ministerstvo 

spravedlnosti ČR.171 Je založena na stanovení poměrných částí platu určených na 

výživné odstupňovaných podle věku dítěte. Rodič, který bude o výživné u soudu žádat, 

tak bude mít k dispozici důležité vodítko, jak velkou částku od druhého rodiče 

požadovat. Je nutno podotknout, že doporučující tabulka má pouze orientační charakter, 

konečné rozhodnutí bude vždy v rukou soudce, který především zohlední prospěch 

dítěte. Doporučující tabulka je přílohou č. 1 této práce.  

V souvislosti se špatným zacházením se seniory ze strany dospělých dětí je třeba 

upozornit na § 88 ZoR, který stanoví také vzájemnou vyživovací povinnost mezi předky 

a potomky.   

                                                           
171 Návrh doporučující tabulky výše výživného vypracovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR.  
Dostupný na:  
<http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5224&d=310739> 
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6. PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 Prevence má v boji proti kriminalitě, a zejména v boji proti domácímu násilí, 

klíčovou roli. „Ani sebedokonalejší právní rámec nesníží počet obětí, nebude-li 

provázen cílenou změnou společenských vztahů spočívající v jejich kultivaci.“172 Právě 

účinná prevence by měla být schopná zastavit násilí v partnerském vztahu, ještě než se 

stane trestným činem.  

Prevencí rozumíme mimotrestní aktivity nejrůznějšího charakteru zaměřené 

k zastavení kriminality či alespoň k jejímu oslabení. Prostředky, které se v rámci 

prevence využívají, jsou různé, závislé zejména na tom, na koho je prevence zaměřená. 

Podle okruhu adresátů lze prevenci dělit na primární, která je adresovaná celé 

společnosti, dále sekundární, kdy jsou preventivní aktivity orientovány na potenciální 

oběti a pachatele a konečně terciární prevenci, která je zaměřená na předcházení 

kriminální recidivě u pachatele a viktimologické recidivě u oběti.173  

Do primární prevence patří zejména poradenské, osvětové a vzdělávací aktivity 

zaměřené jak na laickou, tak i na odbornou veřejnost. Sekundární prevenci tvoří cíleně 

zaměřená informační a poradenská činnost, provozování linek důvěry, psychologických 

či manželských poraden. Do terciární prevence lze zahrnout jednak terapeutické 

programy pro pachatele určené k jejich sociální reintegraci a jednak terapeutické 

programy pro oběti, aby došlo k napravení následků prožitého násilí.  

Na prevenci se podílejí státní subjekty, zejména policie, ministerstva, soudy a 

instituce nestátní povahy, zpravidla neziskové organizace pomáhající obětem domácího 

násilí, rodinné a manželské poradny či církevní organizace.  

6.1.  PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 Jak bylo řečeno výše, úkolem primární prevence je předcházení domácímu násilí 

působením na celou společnost. Cílem primární prevence není zabránit jednotlivcům 

                                                           
172 HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 2004, str. 
190. 
173 Blíže viz: NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 189 
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páchat násilí v partnerských vztazích; primární prevence má za cíl snížit riziko tohoto 

chování v celé populaci.  

 Významnou a nezastupitelnou úlohu v ovlivňování společnosti hrají média. 

Přestože je obecně známo, že média násilí propagují, je také nepopiratelné, že velkým 

dílem přispívají k primární prevenci. Částečně se tak děje díky kampaním a programům 

zaměřeným explicitně na zvýšení povědomí veřejnosti o domácím násilí, na jeho 

charakteristiky a služby poskytované obětem.  

První informační a osvětová kampaň proti domácímu násilí v České republice 

proběhla v roce 2001 v souvislosti se zprovozněním krizové telefonické linky pro oběti 

domácího násilí - DONA. Jejím iniciátorem bylo občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a 

společnost Philip Morris ČR, kteří chtěli upozornit na nepřijatelnost tohoto jevu. 

Prostřednictvím 700 billboardů, mnoha reklam v tisku a spotu v televizi byla kampaň 

určená nejširší laické veřejnosti, avšak zároveň byly rozšiřovány manuály a letáky mezi 

veřejnost odbornou, zejména lékaře a sociální pracovníky.174 

O dva roky později byla realizována ve spolupráci s BKB informační kampaň 

vlády ČR, která se zaměřila na užší cílovou skupinu – dospívající mládež. Jejím úkolem 

bylo vynést problém domácího násilí na veřejnost a poukázat na všechny jeho formy. 

K tomu sloužily nejen plakáty, letáky či pohlednice, ale i propagace pomocí prostředku 

atraktivním mezi mladými lidmi – počítačové hry.175  

V roce 2003 vyhlásilo deset neziskových organizací,176 pod koordinačním 

vedením občanského sdružení ROSA, „Kampaň proti domácímu násilí na ženách“. 

Cílem úsilí bylo zvýšit informovanost společnosti a zároveň posílit povědomí o 

nepřijatelnosti tohoto jevu. Kampaň se zaměřila i na některá konkrétní témata spojená s 

domácím násilím: nutnost změn v legislativě, posílení pozice oběti a také na situaci dětí 

jako svědků násilí mezi rodiči. V jejím rámci proběhla mediální kampaň sestávající ze 

čtyř televizních spotů, tiskových inzerátů a plakátů. Ukázka dvou plakátů je obsažena 

v příloze č. 3.  

                                                           
174 Blíže viz: <http://www.donalinka.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=353> 
175 Blíže viz. HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Justiční akademie, 
2004, str. 196. 
176 Mezi organizace, které se zúčastnily, patřily například Acorus, Magdalenium či proFem. 
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V roce 2004 pak v rámci této kampaně vznikly dva dokumentární snímky – „To 

všechno z lásky“ (o vlivu násilí na ženy jako oběti) a „Jen se dívej“  (o dětech, svědcích 

domácího násilí).177 Projekt, který probíhal dva roky, byl velmi úspěšný: zaznamenal 

velký ohlas médií, především se ale zvýšil počet žen, které se díky němu rozhodly 

vyhledat pomoc.178 Výsledkem spolupráce jednotlivých organizací bylo i založení 

Koordony - Koalice organizací proti domácímu násilí.  

Několik informačních kampaní proběhlo v rámci společného projektu BKB a 

společnosti Philip Morris ČR s názvem „Domácí násilí“. Kromě zmiňované kampaně u 

příležitosti zprovoznění DONA linky došlo k cílenému boji za zcitlivění odborné 

veřejnosti prostřednictvím distribuce informačních karet pro sestry a lékaře, policisty a 

členy přestupkových komisí. V roce 2003 vznikl tzv. kontejnerový program, který byl 

zaměřen na ženy. Na dámských toaletách multikin a toaletách na veřejně přístupných 

místech některých krajských úřadů byly umístěny schránky s letáky, obsahujícími 

základní informace o domácím násilí, rady pro oběti a kontakty na pomáhající 

organizace. V roce 2005 byl zahájen dvouletý program „HRÁZ – Pomoc obětem 

domácího násilí a zvlášť zranitelným obětem násilných činů“. Celý projekt byl rozdělen 

na několik aktivit, které se vzájemně prolínaly. Jednalo se například o terapeutický 

program pro oběti závažných trestných činů včetně domácího násilí, adaptaci nové 

metody SARA DN na české podmínky či vytvoření metodického rámce spolupráce 

intervenčních center. Od dubna do srpna roku 2007 se pak v rámci tohoto projektu 

uskutečnila celorepubliková kampaň, tentokrát zaměřená na násilné osoby. Měla 

upozornit na nové instituty postihu pachatele, které vznikly v souvislosti s přijetím 

zákona č. 135/2006 Sb.  

V roce 2007 uskutečnilo občanské sdružení ROSA další projekt zaměřený na 

širokou veřejnost s názvem „Tiché svědkyně“. Měl připomínat životy žen, které byly 

zabity svými partnery v důsledku domácího násilí.  Projekt měl nejen varovat před 

tragickými konci neřešeného problému, ale také apelovat, aby nedocházelo ke 

                                                           
177 Informace o kampani dostupné na: 
 <http://www.rosa-os.cz/o-nas/kampan/> 
178 Informace o kampani dostupné na: 
< http://www.stopnasili.cz/verejnost/kampan-proti-dn.html >  
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zbytečným vraždám žen, matek, dcer.179 Ukázka z informační kampaně je obsažena v 

příloze č. 4. 

Dne 1. září 2008 odstartovala společnost Avon v České republice a na Slovensku 

nový charitativní projekt „Avon proti domácímu násilí“, jehož partnerem se pro Českou 

republiku stalo občanské sdružení Acorus. V září a v první polovině října 2008 

probíhala rozsáhlá mediální kampaň, která upozorňovala na problematiku domácího 

násilí a motivovala ohrožené ženy k řešení své těžké životní situace. Kampaň 

poukazovala na nutnost mluvit o domácím násilí a také upozorňovala, že existují i jiné 

formy útoků, než jen fyzické násilí. Součástí plakátů a billboardů byla propagace non 

stop linky Acorusu, na kterou mohly ženy telefonovat 24 hodin denně a svěřovat se se 

svými problémy. Ukázky dvou motivů, které se objevily na billboardech, jsou součástí 

přílohy č. 2.  

Koncem roku 2009 uspořádal BKB kampaň zaměřenou na boj s latentní 

kriminalitou. Nesla název „Řešte své problémy včas a cestou práva“ a obracela se 

zejména na oběti znásilnění, domácího násilí či stalkingu, aby oznamovaly trestné činy. 

Do boje proti domácímu násilí se zapojila také Liga otevřených mužů, nezisková 

organizace, jejímž cílem je zvyšování kvality života mužské části populace. V roce 

2009 se stala patronem kampaně „Muži proti násilí na ženách a dětech“, která je 

součástí projektu „White Ribbon Campaign“ (Kampaň Bílá stuha) rozšířeného do více 

než 50 zemí světa. Hlavním cílem projektu je ukončení násilí páchaného na ženách a 

dětech. Liga otevřených mužů tak doplňuje spektrum ženských organizací věnujících se 

boji proti domácímu násilí. Tento boj je veden prostředky osvěty a veřejné diskuze o 

problému. „Je důležité, aby muži pro začátek alespoň vyjádřili svůj postoj k násilí. Muž, 

který bije svoji manželku a děti, by už  neměl být ostatními brán jako norma.“180 Do 

kampaně se může zapojit každý muž tím, že bude nosit bílou stužku. Její nositel tak 

vyjadřuje osobní slib, že nikdy nebude páchat, omlouvat nebo tolerovat násilí na ženách 

a dětech.  

                                                           
179 Informace o projektu dostupné na:  
<http://www.rosa-os.cz/o-nas/projekty/> 
180 Informace o kampani dostupné na: 
<http://www.muziprotinasili.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6> 
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Drtivá většina informačních projektů, pořádaných v České republice, probíhá na 

základě úsilí neziskových organizací. O tom, že je tato cesta správná, že se díky médiím 

daří zvyšovat informovanost o fenoménu domácího násilí, svědčí například údaje 

sdružení Acorus, které uvádí:  „Kampaň „Avon proti domácímu násilí“ trvala od 1.9. 

do 15.10.2008. Za tuto dobu se zvýšil počet volajících osob ohrožených domácím 

násilím na naši krizovou linku celkem o 330 % oproti stejnému období roku loňského 

roku. Zároveň se o 58 % zvýšil počet osob, které kontaktovaly Acorus osobně 

prostřednictvím poradny proti domácímu násilí.“181 

Na poli primární prevence působí také státní orgány. Většinou se jedná o 

projekty zaměřené na odbornou veřejnost, a to jak na její vzdělávání v problematice, tak 

na sjednocování odborných postupů pro dosažení citlivějšího přístupu.  

V roce 2006 uveřejnilo ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn Postup 

lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím. Cílem bylo 

sjednotit postup lékařů, kteří ošetřují pacienty se zraněním, jež pravděpodobně vzniklo 

v rámci domácího násilí. Metodický postup definuje domácí násilí, příkladmo 

vyjmenovává známky podezření na osobu ohroženou a stanoví postupy při léčbě i 

záznamech do zdravotnické dokumentace. Mezi známky podezření patří například 

vícečetná poranění, zvláště hlavy, obličeje a krku, jakékoliv poranění těhotné ženy, či 

delší časový úsek mezi vznikem poranění a vyhledáním zdravotní péče.182 V roce 2008 

byl vydán aktualizovaný metodický pokyn, který byl doplněn o problematiku dětí 

v situaci domácího násilí. Byl rovněž aktualizován seznam kontaktních míst, kam se lze 

v případě domácího násilí obrátit. K problematice domácího násilí ve vztahu k dětem 

bylo vydáno v roce 2008 Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při 

podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo v rámci primární 

prevence koncepční dokument Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a 

                                                           
181 Informace o kampani dostupné na:  
<http://www.acorus.cz/cz/dalsi-aktivity-a-projekty/31_„avon-proti-domacimu-nasili“.html> 
182 Blíže viz: Postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím. Věstník 
Ministerstva zdravotnictví. 3/2006. 
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mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Snaží se mimo jiné o 

prevenci v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dětí a domácího násilí.183    

Dochází také k proškolování odborných pracovníků, kteří přicházejí do styku 

s domácím násilím. Vzdělávací programy pro státní zástupce, soudce a jiné odborníky 

probíhají na Justiční akademii. V roce 2006, v souvislosti se vznikem intervenčních 

center, byli proškolováni koordinátoři a další pracovníci v rámci programu ministerstva 

práce a sociálních věcí.  

V prosinci roku 2007 se konala ustavující schůze Výboru pro prevenci domácího 

násilí při Radě vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů. Členy výboru jsou jednak 

zástupci některých neziskových organizací (Persefona, proFem, BKB a další) a jednak 

zástupci z ministerstev (ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí a další).  

Činnost výboru je rozdělena do tří prioritních oblastí: 

• vypracování Akčního plánu prevence a boje proti domácímu násilí, který by 

vycházel ze zahraničních doporučení a zároveň reflektoval situaci v ČR, 

• vypracování podnětu ke vzniku instituce utajených azylových domů a 

odpovídajících standardů, 

• vytvoření standardů pro poskytování služeb obětem domácího násilí a vytvoření 

preventivních a léčebných programů pro násilníky. 

 

K těmto cílům byly ustaveny tři pracovní skupiny: 

• Pracovní skupina k národnímu akčnímu plánu – k vypracování plánu. 

• Pracovní skupina k problematice utajených azylových domů – k vypracování a 

podání podnětu ke vzniku speciální instituce utajených azylových domů, včetně 

odpovídajících standardů, a v tomto ohledu dále jménem Rady k jednání s 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

                                                           
183 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 171. 
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• Pracovní skupina k problematice domácího násilí – pro spolupráci s 

Ministerstvem spravedlnosti na rekodifikaci trestního práva procesního s cílem 

posílit právní ochranu obětí domácího násilí.184 

V souvislosti s prevencí domácího násilí páchaného na seniorech je třeba zmínit 

Národní program přípravy na stáří na období let 2008 až 2012, který zpracovalo 

ministerstvo práce a sociálních věcí185. V části „Rodina a péče“ pojednává o problému 

násilí na seniorech, ke kterému dochází často ze strany jejich blízkých. Základním 

přístupem k zabránění zneužívání a zanedbávání je podle Národního programu 

prevence. Preventivní přístup by se měl zaměřit na snížení rizikových faktorů, zvýšení 

bezpečnosti, poradenství a podporu pečující rodiny a také zvyšování informovanosti 

relevantních subjektů, včetně právníků, soudců, policistů, zdravotnických a sociálních 

pracovníků o prevenci, rozpoznávání a možnostech řešení zneužívání a týrání starých 

osob. 

V oblasti prevence je významná úloha ministerstva vnitra. V roce 2008 navázalo 

ministerstvo úzkou spolupráci s intervenčními centry. Výsledkem návštěv, které 

ministerstvo uskutečnilo v jednotlivých centrech, byla souhrnná Zpráva o činnosti 

intervenčních center v České republice.   

Ministerstvo vnitra také vytvořilo mezirezortní monitorovací skupinu, která 

průběžně sleduje plnění opatření, vyplývajících z usnesení vlády ze dne 25. 8. 2004 č. 

794 (opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a 

policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí 186). Monitorovací 

skupina zveřejňuje každoročně informace o plnění těchto opatření. Zpráva obsahuje 

mimo jiné vyhodnocení aplikace zákona č. 135/2006 Sb., aktivity jednotlivých 

ministerstev v oblasti boje proti domácímu násilí a hodnotí činnost neziskových 

organizací. Zpráva obsahuje také cíle monitorovací skupiny pro další období. V roce 
                                                           
184 Blíže viz: Výbor pro prevenci domácího násilí. 
 Dostupné na: 
< http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rada-pro-rovne-prilezitosti/prevence-
domaciho-nasili/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-30381/> 
185 Národní program přípravy na stáří na období let 2008 až 2012. 
Dostupný na:  
<http://www.mpsv.cz/cs/1055> 
186 Blíže viz: Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, 
sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2008. MV ČR. 
Dostupné na: <www.mvcr.cz/soubor/informace-794-2004-2008-pdf.aspx> 
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2008 se jednalo například o iniciaci zúžení výčtu trestných činů, ke kterým je třeba 

souhlasu poškozeného s trestním stíháním, je-li osobou blízkou. Změnu ustanovení o 

souhlasu poškozeného se zahájením řízení o přestupcích, je-li osobou blízkou nebo 

podporování programů zaměřených na systematickou práci s dětmi jako svědky 

domácího násilí.  

6.2.  SEKUNDÁRNÍ PREVENCE 

Cílovou skupinou opatření v rámci sekundární prevence jsou potenciální 

pachatelé a oběti. Nezastupitelnou úlohu v této oblasti plní neziskové organizace, a to 

svojí informační, odbornou a poradenskou činností. V České republice existuje 

v současné době několik nestátních subjektů, na které se lze v případech domácího 

násilí obrátit. Liší se navzájem nejen svou působností či rozsahem poskytovaných 

služeb, ale i okruhem osob, kterým je pomoc určena. V následujícím textu pojednávám 

o některých z nich, které z hlediska jejich výhradní či převážné orientace na fenomén 

domácího násilí považuji za stěžejní.  

6.2.1. KOORDONA187 

Koordona, neboli „Koalice neziskových organizací proti domácímu násilí“, byla 

založena v roce 2004 v Praze jako volné sdružení organizací zabývajících se násilím na 

ženách a domácím násilím. Vznikla v návaznosti na společnou roční mediální a 

osvětovou kampaň proti domácímu násilí (viz kapitola 6.1.). Zakladatelskými 

organizacemi byly mimo jiné proFem, Most k životu, ROSA či Magdalenium. 

Cílem Koordony je zejména napomoci účinné spolupráci neziskových 

organizací v ní sdružených, koordinovat a standardizovat pomoc. Činnost Koordony 

pak odpovídá jejím cílům. Zabývá se přímou a nepřímou pomocí ženám - obětem 

domácího násilí, dále poukazuje na problémy, kterým oběti domácího násilí musí čelit. 

Stejně tak svoji pozornost zaměřuje na děti jako svědky domácího násilí, na ohrožení 

psychického a fyzického zdraví, které jim je touto problematikou způsobeno a 

informuje o této situaci odpovědné orgány péče o dítě. 

6.2.2. ROSA188 
                                                           
187 Blíže viz: <www.koordona.cz> 
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Občanské sdružení ROSA vzniklo již v roce 1993 jako nestátní nezisková 

organizace. Ve své činnosti se zaměřuje, obdobně jako Koordona, na přímou komplexní 

pomoc ženám (obětem domácího násilí) a jejich dětem. Součástí její činnosti je také 

důraz na prevenci tohoto jevu.  

Přímá pomoc sestává z odborného sociálního poradenství, poskytnutí azylového 

ubytování a provozu telefonní krizové linky. V rámci sociálního poradenství 

v Informačním a poradenském centru nabízí ženám bezplatné jednorázové i dlouhodobé 

poradenství: sociálně právní, psychosociální, socioterapeutické. V případě potřeby a 

možnosti zajišťuje klientkám i právní poradenství. Do azylového domu ROSA 

s utajenou adresou jsou k pobytu přijímány ženy s dětmi i ženy bezdětné. V azylovém 

domě nejsou krizová lůžka – žena se sem může nastěhovat až po vstupní konzultaci 

v Informačním a poradenském centru ROSA. Za pobyt v azylovém domě se platí, 

poradenství je bezplatné. Kromě krizové telefonické linky mají oběti, jejich příbuzní a 

známí či odborná veřejnost nebo pomáhající profese možnost využít internetového 

poradenství.  

ROSA pořádá také přednášky a tréninkové programy zaměřené na odborníky a 

profese, které přichází do styku s domácím násilím. Pod jejím vedením tak proběhla 

mnohá školení policistů, učitelů, pomáhajících profesí a členů přestupkových komisí. 

Významnou informační i preventivní úlohu plní webová stránka <www.stopnasili.cz>, 

která byla spuštěna v roce 2007. Stránka má čtyři vstupy pro čtyři cílové skupiny, na 

které je zaměřena - ženy, mládež, děti a laickou i odbornou veřejnost. Způsob podání 

informací je pak přizpůsobeno specifikům dané skupiny. 

V rámci své publikační činnosti vydala ROSA několik knížek zaměřených 

zejména na prevenci. Publikace „Tátové a mámy chraňte  své děti před násilím“ 

je určena rodičům a pojednává o vlivu a dopadu násilí na malé i větší  děti, o tom jak 

vychovávat děti bez násilí a jak je připravit na jejich první vztahy. V roce 2006 vyšla 

kniha pro mladé lidi ve věku 15 až 19 let: „To si dovolit nesmíš“. Publikace studenty 

seznamuje s tím, jak rozpoznat varovné signály počínajícího násilí ve vztahu, jak násilí 

čelit a jak naopak vypadají vztahy „zdravé“. Součástí knihy je i dovětek pro školy a 

rodiče, kteří často nevědí, jak se svými dětmi o jejich vztazích hovořit.  
                                                                                                                                                                          
188 Blíže viz: <www.rosa-os.cz> 
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6.2.3. PROFEM189 

Další neziskovou organizací, která je zaměřená pouze na pomoc ženám, je 

obecně prospěšná společnost proFem. Již od roku 1993 se zaměřuje na poskytování 

poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. V rámci 

publikační činnosti vydala v roce 2010 již šestou aktualizovanou podobu brožurky 

„Vaše právo! - první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí“. Tato brožurka je 

určena jak ženám - obětem domácího násilí, tak odborné veřejnosti.  Poskytuje ucelený 

návod, jak v případě domácího násilí postupovat. Laicky přístupným způsobem 

vysvětluje například postavení poškozeného v trestním řízení či možnosti ochrany 

v rámci občanského práva.  

Z projektů, kterým se proFem věnuje, je třeba zmínit právní poradenství 

AdvoCats for Women. Jedná se o provoz telefonní linky, kde zkušené právničky radí s 

jakýmkoli problémem, který se týká odchodu od násilného partnera, rozvodu s ním, 

podáním trestního oznámení, svěřováním dětí do péče a majetkových právních sporů 

s tím souvisejících.    

6.2.4. ACORUS190 

Acorus je občanské sdružení, které nabízí pomoc osobám ohroženým bez ohledu 

na pohlaví. Vzniklo v roce 1997 a o rok později zahájilo provoz Psychosociálního cent-

ra. Zde se poskytuje pomoc k překonání nepříznivé sociální situace. Poskytované služby 

vychází z individuálních potřeb uživatelů a uživatelek služeb, podporují rozvoj samo-

statnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.  

Acorus nabízí tři druhy služeb. Pro ženy s dětmi i bezdětné, které potřebují pře-

chodné ubytování, je určen azylový dům. Má pomoci k překonání nepříznivé sociální 

situace vzniklé v důsledku domácího násilí. Služba podporuje opětovné začlenění do 

života bez přítomnosti násilí. Odborné sociální poradenství je zaměřeno na poskytování 

bezplatné ambulantní nebo terénní pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci vzniklé 

v důsledku domácího násilí nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Služba směřuje k 

                                                           
189 Blíže viz: <www.profem.cz> 
190 Blíže viz: <www.acorus.cz> 
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posilování schopnosti řešit situaci vlastními silami, stabilizaci a začlenění do běžného 

života. 

V oblasti prevence je významný projekt „Jak se bránit“, který proběhl v roce 

2009. Cílovou skupinou byli studenti ve věku 15 až 19 let. Tato cílová skupina byla 

zvolena z důvodu, že mladí lidé v tomto věku vyhledávají partnerské vztahy a učí se 

komunikovat v páru. Zároveň jsou schopni vyjádřit svůj názor, konfrontovat jej s názo-

ry ostatních a mají alespoň základní povědomí o problematice domácího násilí. Studenti 

se na besedách dozvídali, jak jednat s člověkem, který se stal obětí násilí (s kamarádem, 

známým, rodičem), jaké jsou varovné znaky násilného vztahu a jak dbát o svoji bezpeč-

nost ve vztazích. Součástí besed bylo také definování pojmu domácí násilí, informace o 

jeho druzích a fázích. Cílem bylo, aby po absolvování besed účastníci uměli lépe rozpo-

znat prvky agresivního chování ve vztazích, což sníží pravděpodobnost, že by se oni 

sami mohli stát oběťmi násilného chování.  

6.2.5. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ191 

Bílý kruh bezpečí je významnou neziskovou organizací. Ve své činnosti není 

primárně zaměřen na boj s domácím násilím. Věnuje se pomoci obětem všech trestných 

činů, svědkům či pozůstalým po obětech. Hlavním posláním je zlepšení právního 

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

možnostech a prostředcích prevence kriminality, zejména o zásadách chování, které 

snižují riziko stát se obětí trestného činu.  

Služba pro oběti je kombinací standardního odborného poradenství, 

nadstandardních služeb (psychoterapie, doprovody k procesním úkonům, příprava na 

líčení u soudu, peněžitá pomoc, víkendové psychorekondiční pobyty, fyzioterapie) a 

pomocí v nestandardních situacích (výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem, do 

místa bydliště pozůstalých, přeshraniční pomoc). 

Standardní odborné poradenství je bezprostřední, bezplatná a kvalifikovaná po-

moc obětem v síti poraden BKB. Osobní kontakt zajišťuje vždy dvojice poradců, práv-

                                                           
191 Blíže viz: <www.bkb.cz> 
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ník a psycholog. Pro organizaci pracuje přes 200 právníků a psychologů na bázi dobro-

volnické práce.  

Bílý kruh bezpečí je také školicím akreditovaným střediskem se zaměřením na 

zlepšování výkonu spravedlnosti v praxi. Cílovými skupinami jsou zejména policisté, 

soudci, státní zástupci, soudní znalci, advokáti, sociální pracovníci či zdravotníci.  

Lektoři BKB pravidelně přednášejí na Justiční akademii, na Policejní akademii, na 

Fakultě humanitních studií FF UK.  

Významnou činností je zpracování a předkládání podnětů k zákonodárným 

iniciativám a spolupráce při samotné tvorbě zákonů. BKB významným způsobem 

spolupracoval mj. na přípravě zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím a zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti. V roce 2002 byla na půdě Parlamentu České 

republiky založena na základě iniciativy Bílého kruhu bezpečí Aliance proti domácímu 

násilí. V Alianci byli zastoupeni poslanci, exekutiva, ziskový sektor a BKB. Byla 

ustanovena expertní skupina, která vypracovala v roce 2004 návrh zákona chránící oběti 

domácího násilí. V témže roce byl tento návrh formou poslanecké iniciativy předložen 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o dva roky později byl přijat jako zákon č. 

135/2006 Sb.  

BKB realizoval také řadu vlastních a podílel se úspěšně na mnoha 

mezinárodních projektech. Lze zmínit například „Kormidlo“, jehož cílem bylo 

vzdělávání pracovníků azylových domů v České republice, dále výše zmiňovaný projekt 

„HRÁZ“, v rámci něhož byl mj. vytvořen lektorský fond pro řešení incidentů domácího 

násilí, který je používán dodnes v celé ČR. Jedním z posledních je projekt „Nejste na to 

sami!“ zaměřený na pomoc některým obětem kriminality (oběti znásilnění, dětské 

oběti, pozůstalí, oběti stalkingu, rodiny pohřešující blízkou osobu). Výstupem byly 

výcviky policistů, instrukční karty pro první kontakt s obětí. Z mezinárodních aktivit 

byl významný zejména projekt „ASTREIA“ (partnerské organizace ČR, Portugalsko, 

Maďarsko a SR), který se zaměřil na vzdělávání soudců, dále projekt „DAPHNE II“, 

jehož cílem byla pomoc obětem sexuálního násilí nebo projekt „MUSAS II“, který byl 

zaměřen na děti jako oběti a svědky trestných činů.    
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Jak již bylo řečeno výše, v poradnách BKB pracují odborníci z řad právníků, 

psychologů, sociálních pracovníků či lékařů jako dobrovolníci, bez nároku na odměnu. 

Všichni poradci absolvují povinný čtyřstupňový výcvik Bílého kruhu bezpečí.  

Velkým úspěchem v boji proti domácímu násilí a v jeho prevenci je zprovoznění 

specializované telefonické linky pro osoby ohrožené domácím násilím nazvané DONA 

linka.192 Jejím zřizovatelem je BKB a vznikla jako součást společného projektu 

„Domácí násilí“ realizovaného se společností Philip Morris ČR. DONA linka funguje 

v nepřetržitém provozu od roku 2001 a je první službou tohoto druhu fungující 

celostátně. Pracovníci DONA linky pomáhají každému, kdo se cítí ohrožen domácím 

násilím nebo je jeho svědkem, radí také profesionálům, kteří při výkonu svého povolání 

přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou. DONA linka 

poskytuje obětem domácího násilí, jejich příbuzným a známým okamžitou odbornou 

psychologickou, právní, organizační a morální podporu, pomůže orientovat se v 

aktuální situaci, pomáhá sestavit individuální bezpečnostní plán, poskytne praktické 

rady a pomůže nalézt další vhodný postup, předá informace o možných sociálně-

právních a trestněprávních opatřeních, pomůže vyhledat bezpečné ubytování a 

v případech vážného ohrožení zdraví a života přivolá urgentní pomoc.  

6.3.  TERCIÁRNÍ PREVENCE 

 Opatření v rámci terciární prevence jsou zaměřena na zamezení recidivy, a to jak 

u násilných osob, tak u osob ohrožených domácím násilím. Nejčastějším způsobem boje 

proti opakování násilí ve vztahu jsou terapeutické programy.  

6.3.1. TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PRO OBĚTI DOMÁCÍHO 

NÁSILÍ 

Viktimologicky zaměřené terapeutické programy jsou poskytovány zejména 

neziskovými organizacemi. Sdružení proFem se stalo součástí projektu „Join the net“, 

který má zvýšit vnímavost lékařů, sester a sociálních pracovnic k možnosti, že duševní a 

psychosomatické poruchy žen mohou být důsledkem násilí. V rámci projektu došlo 

k mnoha školením, které mají pomoci rozeznat posttraumatickou stresovou poruchu u 

                                                           
192 Blíže viz: <www.donalinka.cz> 
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obětí a následně léčit její podstatu a nikoli pouze symptomy.193 Cílem projektu bylo 

také vytvoření celoevropské sítě pro práci s traumatem. Tato síť sdružuje nevládní 

organizace členských států Evropské unie za účelem zkvalitnění péče o ženy, které trpí 

v důsledku násilí. Národním kontaktním místem pro tuto síť v České republice se stalo 

občanské sdružení Acorus. 

V květnu 2006 započala díky finančním prostředkům z Evropských 

strukturálních fondů realizace projektu „Mosty pro ženy“. Jednalo se o intenzivní 

dvouměsíční vzdělávací kurzy s každodenní docházkou pro ženy, které se setkaly 

s některou s forem násilí. Realizátorem projektu byla organizace proFem a Acorus. 

 Dětským obětem domácího násilí věnuje pozornost například občanské sdružení 

ROSA. V rámci své činnosti pořádá pro ně terapeutické programy. Jedná se o skupinové 

práce se ženami či jejich dětmi, ale organizovány jsou i individuální terapie. Na základě 

těchto zkušeností vydala ROSA publikaci „Kouzelná knížka“. Je to soubor omalovánek 

pro děti, aby neměly strach z neznámého prostředí soudů a policie. Dalším projektem 

zaměřeným na nejmenší jsou programy odborné pomoci dětem, které přichází spolu se 

svými matkami (oběťmi domácího násilí) do azylových domů a ocitají se v cizím 

prostředí, bez kamarádů a zázemí. Odborná pomoc jim má usnadnit vyrovnat se s 

prožitými traumaty.  

 Na pomoc dětem se zaměřuje také občanské sdružení Acorus, které v březnu 

2009 zahájilo s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR realizaci projektu 

„Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí“. Obsahem projektu je 

systematická terapeutická práce s dětmi z rodin, kde docházelo k domácímu násilí. 

Cílem je pomoc dítěti vyrovnat se s prožitým (často dlouhodobým) traumatem, 

minimalizovat psychické, emoční a sociální důsledky prožitých událostí a poskytnout 

mu podporu v opětovném hledání pocitu bezpečí, stability a důvěry a umožnit tak 

zdravý vývoj jeho osobnosti.  

6.3.2. TERAPEUTICKÉ PROGRAMY PRO PACHATELE 

DOMÁCÍHO NÁSILÍ 
                                                           
193 Blíže viz: Informace o projektu „Join the net“. 
Dostupné na: 
< http://www.profem.cz/clanky/?x=2080852> 
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 V zahraničí jsou terapeutické programy pro násilné osoby páchající domácí 

násilí již běžnou praxí. Průkopníkem se stalo USA, kde se pozornost k násilníkovi 

začala obracet v 70. letech. V Evropě pak vznikaly první programy pro pachatele 

přibližně od poloviny let 80. Dnes jsou v mnoha zemích samozřejmou součástí terciární 

prevence. Jako příklad lze uvést Velkou Británii, kde existuje přes 30 programů 

zaměřených na změnu chování násilného partnera.194 

 Účast na terapeutickém programu může být dobrovolná, nebo lze participaci 

nařídit. Dobrovolný vstup představuje sice větší naději na úspěch, díky pozitivní 

motivaci agresora, na druhou stranu však poskytuje klientovi možnost kdykoli terapii 

ukončit a často se tak stává spíše nástrojem, jak si u sebe udržet partnerku. „Pachatel 

nastoupí do terapie v situaci, kdy mu žena pohrozí odchodem, a ukončí ji, jakmile se vše 

vrátí do starých kolejí. Dobrovolnost neznamená tedy vždy motivaci ke změně.“195 

 V České republice začala být odborná psychoterapeutická pomoc násilným 

osobám poskytována zcela nedávno. Existuje několik terapeutických programů, které 

zajišťují neziskové organizace. 

 Od 1. 4. 2009 nabízí pomoc násilným osobám Informační a poradenské centrum 

Viola provozované Centrem sociálních služeb Praha. Úkolem je pomoci nejen lidem, 

kteří se dopustili domácího násilí a kvůli tomu byli vykázáni z bytu, ale i těm, kterým 

pro konfliktní chování hrozí rozpad partnerského vztahu nebo situace negativně dopadá 

na jejich děti. Poskytování telefonických či osobních konzultací je založeno na 

dobrovolnosti.196  

 Terapeutický program nabízí od roku 2009 také SOS centrum Diakonie ČCE 

v Praze. Cílem je pomoci násilným osobám a pachatelům domácího násilí ke změně 

jejich chování, zlepšení partnerské a rodinné komunikace a vést je, aby si osvojili řešení 

                                                           
194 Blíže viz: VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. vydání. 
Praha: proFem, o. p. s., 2008, str. 54. 
195 LANGHANSONOVÁ, H. Jsme připraveni na komplexní řešení domácího násilí? I. Díl. Via Iuris, 
2006. Dostupné na: 
<http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=33> 
196 Blíže viz: CSS nabídne pomoc násilníkům.  
Dostupné na: 
 <http://www.domacinasili.cz/cz/redakce/nasilne-osoby/css-praha-nabidne-pomoc-nasilnikum/r174> 
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konfliktů nenásilnou formou.197 Terapie probíhá formou individuálních i párových 

konzultací, které se konají obvykle jednou týdně po dobu šesti měsíců. Její součástí je 

pomoc násilné osobě při porozumění jejím agresivním projevům, při učení se zvládat 

zátěžové situace a při změně postoje v partnerských vztazích. Program učí agresora, jak 

se násilí vyvarovat, zároveň je kladen důraz na to, aby pocítil, že jeho chování je 

nežádoucí a musí za něj převzít zodpovědnost.  

Uvedené projekty neziskových organizací jsou vesměs nové, teprve se 

rozvíjející. Ministerstvo vnitra poskytuje finanční podporu na realizaci programu 

„Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“. Pro rok 2010 

získalo peněžní částku občanské sdružení ADRA, Diakonie ČCE - středisko pomoci 

v Praze a občanské sdružení Persefona. 

Terapeutické programy realizované v České republice jsou koncipované na bázi 

dobrovolné účasti. Povinné absolvování terapie není obecně stanoveno, avšak trestní 

předpisy nabízí určit instituty, kterými lze účast na programu stanovit.  

Trestní zákoník stanovuje v § 48 odst. 4 soudu možnost uložit přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby pachatel vedl řádný život, mimo 

jiné podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy (§ 48 odst. 4 

písm. b) TZ) nebo vhodným programům psychologického poradenství (§ 48 odst. 4 

písm. d) TZ). Na toto ustanovení je pak navázáno několik dalších, která vymezují, ve 

kterých případech lze tato přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit.  

První možnost představuje samotný § 48 TZ, který upravuje podmíněné upuštění 

od potrestání s dohledem. V tomto případě soud stanoví pachateli zkušební dobu až na 

jeden rok a zároveň mu uloží dohled. Dohled provádí probační úředník pravidelným 

osobním kontaktem s pachatelem, spoluprací při vytváření a realizaci probačního plánu 

a také kontroluje dodržování podmínek uložených pachateli soudem (§ 49 odst. 1 TZ). 

Jestliže vedl pachatel ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, 

vysloví soud, že se osvědčil, což má za následek, že se na něj hledí, jako by nebyl 

odsouzen (§ 46 odst. 6 a 8 TZ).   

                                                           
197 Blíže viz: <http://www.soscentrum.cz/nasili.htm> 
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Další možnost uložení přiměřených omezení a přiměřených povinností je 

upravena v § 82 odst. 2 TZ v rámci podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody. 

Zkušební doba v tomto případě činí jeden rok až pět let, po jejím uplynutí soud vysloví, 

zda se odsouzený osvědčil podobně jako u podmíněného upuštění od potrestání. Soud 

může výjimečně ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal 

příčinu k výkonu trestu, a to s přihlédnutím k okolnostem případu a osobě odsouzeného. 

Při tomto rozhodování může mimo jiné stanovit odsouzenému dosud neuložená 

přiměřená omezení a přiměřené povinnosti či dohled probačního úředníka. 

Podobně zákon upravuje podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s 

dohledem, které se týká trestů odnětí svobody nepřevyšujících tři léta (§ 84 TZ). I zde 

zákon odkazuje na výše uvedený § 48 odst. 4. Také při podmíněném propuštění z 

výkonu trestu odnětí svobody (§ 88 TZ) lze uložit přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti. Zde činí zkušební doba jeden rok až sedm let. I tady soud po skončení 

zkušební doby vysloví, zda se odsouzený osvědčil. 

Přiměřená omezení a přiměřené povinnosti může soud uložit také spolu s trestem 

obecně prospěšných prací (§ 63 odst. 2 TZ) či s trestem zákazu pobytu (§ 75 odst. 3 

TZ). 

„Pokud je realizátorem programu terapie pachatelů domácího násilí např. 

občanské sdružení, je zároveň tzv. zájmovým sdružením občanů ve smyslu § 3 TŘ, které 

je oprávněno působit při zamezování a předcházení trestné činnosti.“198 Zákon dále 

stanoví, že zájmová sdružení občanů mohou spolupůsobit při výchově osob, u nichž 

soud rozhodl například o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem, u podmíněně 

odsouzených či u osob, jejichž trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno.  

Podobně jako u výše zmíněných institutů trestního zákoníku může dle § 307 TŘ 

soud nebo v přípravném řízení státní zástupce při rozhodování o podmíněném zastavení 

trestního stíhání uložit obviněnému, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená 

omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Trestní řád zvláštní výčet 

                                                           
198 LANGHANSONOVÁ, H. Jsme připraveni na komplexní řešení domácího násilí? I. díl. Via Iuris, 
2006. Dostupné na: 
<http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=3 
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těchto omezení a povinností neuvádí, při jejich výkladu je tedy možné opřít se o 

demonstrativní výčet v § 48 odst. 4 TZ.199 

Spáchá-li pachatel natolik závažný čin v rámci domácího násilí, že bude 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nelze výše uvedených možností 

využít. Vzhledem k právní situaci v České republice by bylo možné terapeutický 

program uskutečnit pouze na bázi dobrovolné. Trestní zákon totiž nepředpokládá 

možnost uložit pachateli vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody další povinnosti, 

jako účast v programu pro pachatele domácího násilí. Podle zákona č. 169/1999 Sb., o 

výkonu trestu odnětí svobody se pro odsouzeného zpracovává program zacházení. 

Pravidelnou součástí tohoto programu je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, 

jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k 

vytvoření předpokladů pro samostatný způsob života. Toto ustanovení konkretizuje 

vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.  

Vyhláška v § 36 stanoví, že program zacházení se člení na pracovní, vzdělávací, 

speciální výchovné a zájmové aktivity a utváření vnějších vztahů. Mezi speciální 

výchovné aktivity řadí například psychoterapii či trénink zvládání vlastní agresivity.  

„Speciální výchovné aktivity provádějí kompetentní zaměstnanci, ale podílet se na jejich 

uplatňování mohou také zájmová sdružení občanů a nevládní organizace.“200 

Přestože účast v terapeutických programech realizovaných neziskovými 

organizacemi je v první řadě založena na vůli násilné osoby, současná trestní úprava 

nabízí zároveň několik možností, jak participaci pachatele uložit, kontrolovat a 

v případě neplnění i sankcionovat. Lze tedy předpokládat, že pokud stát poskytne 

dostatečnou finanční podporu, bude se tato část terciární prevence nadále rozvíjet. 

Kromě státu, který má zájem na předcházení trestné činnosti, přivítá toto řešení i oběť 

domácího násilí, která má v drtivé většině případů daleko větší zájem na ozdravení 

násilného vztahu, než na tvrdém trestání pachatele. 

                                                           
199 Blíže viz: LANGHANSONOVÁ, H. Jsme připraveni na komplexní řešení domácího násilí? I. díl. Via 
Iuris, 2006.  
Dostupné na: 
<http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=33> 
200 LANGHANSONOVÁ, H. Jsme připraveni na komplexní řešení domácího násilí? II. Díl. Via Iuris, 
2006. Dostupné na: 
<http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=29 
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6.4.  DIAGNOSTICKÁ METODA SARA DN 

Diagnostická metoda SARA201 (Spousal Assault Risk Assessment) umožňuje, 

aby na základě několika jednoduchých dotazů zjistila proškolená osoba rizikové 

faktory, a tak kvalifikovaně odhadla riziko dalšího domácího násilí. Tato metoda 

vznikla v Kanadě a byla transformována pro práci policistů ve Švédsku. Do České 

republiky ji přivezl BKB v rámci projektu „HRÁZ“. Pracovníci BKB dostali výcvik 

přímo od tvůrců metody a získali oprávnění k její výuce, které je chráněno 

mezinárodním právem. Česká verze byla pojmenována „SARA DN“.  

Dotazník SARA DN obsahuje 15 strukturovaných otázek na rizikové faktory. 

Před kladením otázek je dotazované osobě vysvětlen jejich smysl a to, že její pravdivé 

odpovědi mohou pomoci odhadnout hrozící riziko a formulovat návrh na vhodné 

opatření. Prvních deset otázek se věnuje násilné osobě, kdy jsou postupně zjišťovány 

rizikové faktory v aktuálním vztahu a obecné sklony k násilí. Poslední třetina se věnuje 

hodnocení zranitelnosti osoby ohrožené. Proškolený uživatel metody SARA DN dokáže 

vyhodnotit aktuální situaci a přijmout odpovídající opatření, která eliminují riziko. 

Škála doporučovaných opatření je rozmanitá. Zahrnuje poradenství, praktické rady, 

kontakty na místa pomoci nebo bezpečnostní plán. V případě vysokého rizika, kdy je 

přítomen některý z faktorů, který je podstatně zvyšuje (například napadání dětí, abúzus 

drog či alkoholu), nastupují opatření trestněprávní povahy, vazební stíhání či zajištění 

azylového ubytování.  

Metoda byla primárně určena policistům, kteří se dostanou do prvního kontaktu 

s domácím násilím. Příslušníkům policie slouží jako pomůcka při hodnocení, zda 

v konkrétním případě hrozí nebezpečí odůvodňující vykázání násilné osoby. Dotazník 

SARA DN se stal přílohou Závazného pokynu policejního prezidenta č. 179/2006 (blíže 

kapitola 4.1.6.).   

V metodě jsou školeni také poradci BKB a od srpna 2006 také konzultanti 

DONA linky. BKB podpořil šíření metody SARA DN několika akcemi, zejména 

                                                           
201 Blíže viz: ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ. P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Praha: Grada 
Publishing a.s., 2007, str. 117 an. 
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semináři se zahraničními lektory, proškolováním policistů a vydáním letáku „Pomůcka 

pro policisty“.  

Metoda SARA DN v rukou odborníků pomáhá určit strategii zvládnutí rizika, 

vyvažuje subjektivní pocity profesionálů, zlepšuje jednotnost rozhodnutí a v neposlední 

řadě přispívá k lepší mezioborové komunikaci.  
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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.202 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. 

                                                           
202 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>  
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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. 

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 
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osobami. Právě účinná aplikace norem v praxi ukáže, jaké další instrumenty bude 

potřeba v příštích letech zavést.   
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PŘÍLOHA Č. 1: Doporučující tabulka výše výživného 

 

Doporučující tabulka se stanovením poměrných částí platu určených na výživné 
má od května 2010 sloužit ke sjednocení rozhodování soudů o výši výživného. Zároveň 
má být vodítkem pro rodiče, který bude u soudu o výživné žádat, jak velkou částku má 
od druhého rodiče požadovat. Tabulka by pro soudce měla být doporučujícím 
materiálem při rozhodování, není závazná a soudce vždy může přihlédnout k 
okolnostem jednotlivých případů. 

 

Věk dítěte Díl z platu připadající na 
výživné 

0 -5 let 9 – 13 % 
6 – 9 let 11 – 15 % 

10 – 14 let 14 – 18 % 
15 – 17 let 17 – 21 % 

18 a více let 20 – 24 % 
 

Zdroj: <www.portal.justice.cz> 
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PŘÍLOHA Č. 2: Ukázka z mediální kampaně společnosti AVON 

 

Mediální kampaň uspořádaná v roce 2008 v rámci projektu „AVON proti 

domácímu násilí“ společností AVON a občanským sdružením Acorus upozorňovala, že 

domácí násilí může mít i jinou podobu než jen fyzické ubližování.  

 

Zdroj: <www.avonprotidomacimunasili.cz> 
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Zdroj: <www.avonprotidomacimunasili.cz> 

PŘÍLOHA Č. 3: Ukázka z mediální kampaně organizace proFem 

 

Plakáty, které se objevily v rámci „Kampaně proti domácímu násilí“, měly 

upozornit na nepřípustnost tohoto jevu a zároveň podpořit oběti v úsilí řešit svoji 

situaci. Projekt zorganizovala nezisková organizace proFem ve spolupráci s 

Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 2 v rámci programu „Praha proti 

domácímu násilí“ v roce 2006.  

 

            

Zdroj: <www.profem.cz> 
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PŘÍLOHA Č. 4: Ukázka z informační kampaně organizace ROSA 

 

Projekt „Tiché svědkyně“, jež proběhl 10. 12. 2007 v rámci 16 akčních dní pro 

násilí na ženách, měl varovat před tragickými konci neřešeného domácího násilí. Akce, 

kterou pořádalo občanské sdružení ROSA, měla podobu výstavy červených siluet 

ženských postav, připomínající životy žen, které byly zavražděny svými partnery.  

 

 

Zdroj: <www.rosa-os.cz> 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 Häusliche Gewalt ist kein neues Phänomen, obwohl in der Tschechischen 

Republik erst in den letzten Jahren öffentlich besprochen und rechtlich geregelt ist. 

Gewalt in der Familie betrifft Beziehungen zwischen allen Familienmitglieder, 

unabhängig von dem Geschlecht oder dem Lebensalter. Zu der häuslichen Gewalt zählt 

man nicht nur physischen oder sexuellen Angriff, sondern auch psychische Folterung, 

soziale Isolation und ökonomische Gewalt.  

 Es soll in der Arbeit dargestellt werden, warum Gewalt in der Familie so 

gefährlich und verbreitet ist und wie das Gesellschaft und die Rechtsordnung der 

Tschechischen Republik das Problematik reflektiert. Der Zweck meiner Arbeit ist auch 

zeigen, wie das Erlebnis mit der Gewalt das Leben des Opfers beeinflusst.  

 Die Arbeit besteht aus sechs Kapitel. Im ersten Kapitel wird häusliche Gewalt 

charakterisiert, vor allem ihre Formen und Arten, sowie die speziellen Merkmalen, die 

die Gefährlichkeit des Phänomens verursachen. Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels 

steht die Beziehung zwischen dem Opfer und dem Täter. Das dritte Kapitel beschreibt 

Möglichkeiten, die das Straf- und Verwaltungsrecht zum Bestrafung des Gewalttäters 

bietet. Während im dritten Kapitel die represiven Maßnahmen angefürt sind, wird im 

vierten Teil der Arbeit auf die präventiven Instrumenten eingegangen. Das fünfte 

Kapitel widmet sich der Auswirkung der Gewalt auf das Leben des Opfers, besonderes 

Augenmerkt legt auf „Ex-partner Stalking“. Die Präventionsmöglichkeiten sind im 

sechsten Kapitel erwähnt.  

In den letzten Jahren ist die Situation in der Tschechischen Republik sich sehr 

verbessert. Im Jahre 2004 wurde der neue Tatbestand im Strafgesetz festgelegt. Dieser 

ermöglicht, dass die Taten zwischen den Familienmitglieder, die im einzelnen keinen 

Straftatbestand erfühlen, betroffen sein können. Vier Jahre später wurde das Gesetz Nr. 

135/2006 Sb. angenommen. Diese neue Regelung hat den Staatsorganen die 

Möglichkeit gegeben, dem Opfer komplexe Hilfe leisten zu können.   
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 Die tschechische Rechtsordnung bietet jetzt effektive Instrumente zum Kampf 

mit der häuslichen Gewalt. In dieser Zeit ist es wichtig, die Gesetze in der Praxis gut 

verwenden. Nur gute Praxis kann zeigen, welche Regelung man noch brauchen wird. 
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