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Úvod 

 

Domácí násilí představuje závažný problém současné společnosti a týká se všech 

společenských vrstev bez ohledu na příslušnost k určité rasové či náboženské skupině. 

Vyznačuje se vysokou mírou latence a donedávna bylo společností v podstatě 

tolerováno jako zcela soukromá záležitost. Až v poměrně nedávné době začali na tuto 

problematiku reagovat zákonodárci, především v souvislosti s tlakem neziskových 

organizací a feministických hnutí. O domácí násilí se začaly zajímat také sdělovací 

prostředky a díky tomu se dostalo do povědomí široké veřejnosti jako jev nežádoucí 

a vyžadující přijetí právní ochrany jeho obětí. Přestože ochrana obětí domácího násilí 

stále není dostačující, došlo v české právní úpravě k pozitivním změnám, především 

díky přijetí zákona o domácím násilí a později nového trestního zákoníku. Lze říci, že 

v současné době již není pochyb o tom, že v případech domácího násilí je třeba 

zasáhnout, přestože se odehrává v soukromí domácností „za zavřenými dveřmi“. Tento 

názor podporuje především vysoká nebezpečnost tohoto jevu pro společnost a velmi 

negativní vliv týrání na jeho oběti. Navíc jsou často svědky domácího násilí děti, 

u kterých tak hrozí převzetí nežádoucího modelu partnerského a rodinného soužití do 

jejich budoucího života.  

Ve většině případů domácího násilí se jedná o násilí páchané muži na ženách. 

Oběť domácího násilí obvykle velmi dlouhou dobu váhá, než se se svým problémem 

někomu svěří a je tedy vystavena po velmi dlouhou dobu vysokému psychickému 

stresu. Často se setká s negativními reakcemi svého okolí, které začne problém 

domácího násilí zlehčovat nebo jeho existenci přičítá nevhodnému chování ženy. 

U části veřejnosti totiž stále převládá názor, že žádné soužití se neobejde bez problémů, 

a že žena má především poslouchat svého muže a tím udržovat rodinu a pokud těmto 

nárokům nevyhovuje, tak si nějaký ten „trest“ od svého druha zaslouží. Ostatně se naše 

společnost po staletí vyvíjela především jako společnost patriarchální a ženy získaly 

rovnoprávné postavení s muži teprve poměrně nedávno. Velmi závažné pro psychiku 

oběti je, pokud se s podobnou bagatelizací svého problému s násilným partnerem setká 
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u policie. Většinou totiž právě policie je v kontaktu s obětí jako první, a proto velmi 

záleží, jak ke krizové situaci přistoupí a zda poskytne oběti kvalifikovanou pomoc. 

I tehdy, když policie a ostatní orgány postupují přesně podle zákonů, hrozí oběti 

sekundární viktimizace a tím další psychická újma. K oběti domácího násilí by se proto 

mělo přistupovat nanejvýš citlivě a s velkou mírou empatie. Jedině tak si lze získat její 

důvěru a pomoci jí vyřešit její těžkou životní situaci. 

Podobně, jako problematice domácího násilí, začala být věnována teprve 

v poměrně nedávné době zvýšená pozornost ochraně obětí trestných činů. V 50. letech 

minulého století vznikl samostatný vědní obor o obětech trestných činů – viktimologie. 

Teprve o dalších více než 30 let později se zákonodárci začali zajímat o možnosti 

kompenzace újmy obětem trestných činů. V souvislosti s problematikou odškodňování 

se objevuje řada teorií, například, že se jedná o povinnost státu, který oběti odebral 

možnost vykonat krevní mstu či, že se na odškodnění oběti má podílet společnost jako 

celek na základě principu solidarity. Tak začaly být přijímány mezinárodní dokumenty, 

které se zabývají problematikou odškodňování obětí. V jednotlivých státech byly 

postupně přijímány zákony, které stanoví podmínky, za kterých může oběť požádat 

o kompenzaci stát. První zákon tohoto druhu byl přijat ve Velké Británii v roce 1964. 

Významný mezinárodní dokument představuje Evropská úmluva o odškodňování obětí 

násilných trestných činů z roku 1983. Česká republika přijala obdobný zákon 

31. července 1997. Jedná se o zákon č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci 

obětem trestné činnosti, kterým byl poprvé zaveden pojem oběť do našeho právního 

řádu.  

V oblasti ochrany obětí trestných činů dochází k neustálému vývoji, podobně 

jako v případě posilování procesních práv poškozeného. Z tohoto důvodu jsem si 

vybrala toto téma diplomové práce, protože je podle mého názoru velmi zajímavé 

sledovat změny právní úpravy v tak citlivé oblasti, jakou ochrana obětí trestných činů 

bezesporu představuje. Přestože pojmy oběť trestného činu a poškozený nejsou totožné, 

jak o tom pojednává i tato práce, měli bychom si především uvědomit, že se za těmito 

pojmy skrývají skuteční lidé, kterým bylo určitým způsobem ublíženo trestnou činností. 

Stát i společnost jako celek by se měly snažit poskytnout těmto lidem maximální pomoc 

a podporu, aby se s negativním zážitkem dokázali vyrovnat. Mělo by se jednat nejen 
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o pomoc finanční, ale především psychologickou a právní, aby se poškozený mohl 

aktivně účastnit trestního procesu a být nápomocen při usvědčování pachatele. 

Dosavadní právní úprava má v těchto ohledech stále ještě značné mezery, obětem 

trestné činnosti neposkytuje adekvátní pomoc a ochranu a poškozenému rovnoprávné 

postavení s obviněným. 

Tato diplomová práce se zabývá nejen kriminologickými a viktimologickými 

aspekty domácího násilí, ale především procesním postavením poškozeného, rozlišením 

pojmu poškozený a oběť a také problematikou odškodňování obětí trestné činnosti. Dále 

se práce zabývá mimotrestními prostředky ochrany oběti domácího násilí, zejména 

instituty vykázání a předběžného opatření. Práce se věnuje také úpravě trestního práva 

hmotného, konkrétně trestnému činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle 

§ 199 trestního zákoníku. Práce se podrobněji nezabývá problematikou adhezního 

řízení, protože se nezaměřuje na samotný průběh trestního řízení. Práce také obsahuje 

některé návrhy de lege ferenda, především pak na základě připravovaného zákona 

o obětech trestných činů a provádí srovnání s právní úpravou de lege lata. Změny jsou 

podle mého názoru potřebné především v trestním právu procesním, ať už se jedná 

o posílení postavení poškozeného v trestním řízení či přístup k obětem trestných činů 

jako takový. 

Tato diplomová práce vychází z právní úpravy účinné k 15. 3. 2012. 
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1 Vymezení pojmu domácí násilí 

1.1 Definice pojmu a znaky domácího násilí 

Stanovit přesnou definici domácího násilí je poměrně obtížné, ani v našem 

právním řádu tento pojem není vymezen a současná platná právní úprava pojem 

neužívá. Domácí násilí bývá označováno také jako partnerské či intimní násilí nebo 

násilí uvnitř rodinného kruhu. V obecné rovině lze o domácím násilí hovořit jako 

o sociálně-patologickém jevu, který má určité pro něj specifické znaky, jedná se tedy 

o jev sui generis.  

V platné právní úpravě chybí také definice pojmu násilí. V právní teorii 

rozlišujeme násilí absolutní a kompulzivní. V případě absolutního násilí (vis absoluta) 

zcela chybí složka vůle oběti, je tedy vyloučeno vlastní jednání oběti. Cílem násilí 

kompulzivního (vis compulsiva) není vyřazení vůle oběti, ale působení na její psychiku 

s cílem přinutit ji, aby se podrobila nátlaku pachatele. Trestněprávní teorie i praxe se 

ustálily na této definici: „Násilím se rozumí použití fyzické síly k působení na vůli 

člověka s cílem překonat kladený nebo očekávaný odpor anebo mu zamezit.“
1
 Podle 

§ 119 trestního zákoníku je trestný čin spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na osobě, 

kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným způsobem. Při 

výkladu pojmu násilí je tedy třeba vždy vzít v úvahu kontext, ve kterém bylo pojmu 

použito. Například u trestných činů podle hlavy II. trestního zákoníku je násilí 

prostředkem ke spáchání těchto trestných činů, typicky u loupeže, podobně se násilí 

vyskytuje u sexuálně motivovaných trestných činů. Naopak v případě trestného činu 

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 trestního zákoníku je jeho 

podstatou samo užití násilí, nejedná se zde o prostředek k dosažení určitého jiného cíle. 

Násilí nemusí směřovat přímo vůči osobě, která má být k něčemu donucena, ale 

může směřovat také vůči jiné osobě (např. dítě) nebo proti věci (např. zvíře, oblíbený 

předmět oběti). Pro domácí násilí je charakteristické právě násilí kompulzivní, kdy je 

jeho oběť podrobována nátlaku tím, že pachatel užije násilí přímo proti oběti nebo se 

                                                 
1

Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, 762 s., Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník: Komentář. I, § 1–

139. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 1162 s. aj. 
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chová násilně vůči dětem či např. ničí vybavení bytu. Tento nátlak trvá tak dlouho, 

dokud se oběť nepodvolí vůli pachatele. 

Ani v mezinárodním právu neexistuje jednotná definice pojmu domácí násilí. 

Objevují se různá pojetí šíře definice, v některých dokumentech bývá užito přímo 

pojmu domácího násilí, jinde násilí páchaného na ženách či např. rodově podmíněného 

násilí. Domácí násilí je z těchto pojmů nejširší, protože na rozdíl od ostatních zahrnuje 

nejen násilí, které páchají muži vůči ženám, ale také jeho další formy, tedy násilí, 

kterého se dopouští ženy vůči mužům, násilí mezi homosexuálními partnery nebo násilí 

páchané na seniorech či dětech. Např. v deklaraci OSN o odstranění násilí páchaného na 

ženách z roku 1993, je v článku 1 za násilí páchané na ženách považován „každý projev 

rodově podmíněného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tělesnou, sexuální 

nebo duševní újmu nebo utrpení žen, včetně hrozby takovými činy, zastrašování 

a úmyslné omezování svobody, a to jak ve veřejném nebo soukromém životě.“
2
 

Pekingská deklarace a Platforma pro akci z roku 1995 považují za domácí násilí 

„psychické ponižování, sexuální násilí a fyzické útoky končící vážnými následky, 

zraněním či smrtí partnera a stejně tak dětí, které byly svědky násilí, které se děje 

v rámci rodiny či domácnosti…“.
3
 Společné pro všechny definice je, že domácí násilí je 

považováno za složitý a mimořádný fenomén, jehož zvláštnost spatřujeme především 

v povaze subjektu, proti kterému násilí směřuje. Významné jsou také psychologické 

okolnosti domácího násilí, typická je nerovnováha v rozložení sil mezi násilnou osobou 

a její obětí.  

Určitou definici domácího násilí lze vyčíst z důvodové zprávy k zákonu 

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

násilím (dále jen „zákon o domácím násilí“): „domácím násilí se rozumí opakované 

násilné jednání nebo opakované vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého 

dochází, nebo hrozí, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo 

lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byly spolu v intimním, rodinném či jiném 

obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí 

lze jednoznačně identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky 

                                                 
2
Huňková, M., Voňková, J.: Domácí násilí v ČR z pohledu práva, Praha: Justiční akademie ČR, 2004, 40 s. 

3
tamtéž 
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nebo výhrůžky útokem směřují.“
4
 Další široká definice domácího násilí jej označuje za 

„jakékoliv jednání, které má za cíl uplatnění moci nebo kontroly nad dospělou osobou, 

k níž je pachatel v intimním vztahu, způsobující na straně oběti tíseň nebo újmu, 

přičemž intimním vtahem rozumíme vztah rodinný, partnerský či obdobný.“
5
 

Podle doporučení Rady Evropy R (85) 4 o násilí v rodině z 26. 3. 1985 „násilné 

chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny 

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

svobodu jiného člena rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti“
6
 

 Lze tedy shrnout, že za domácí násilí považujeme násilné jednání uvnitř rodiny, 

kde lze jednoznačně určit osobu násilnou a osobu ohroženou, jehož cílem je uplatnění 

moci a kontroly, a jehož dopady na oběť jsou velmi devastující a negativní. 

1.1.1 Znaky domácího násilí 

 Domácí násilí se vyznačuje určitými typickými znaky, pomocí nichž jej můžeme 

rozpoznat. Řadíme k nim intimitu a neveřejnost, rozdělení rolí, střídání fází napětí 

a klidu, dlouhodobost a opakovanost.
7
 

1) Intimita a neveřejnost 

Pro domácí násilí je charakteristické, že se odehrává beze svědků, za zavřenými 

dveřmi domácností, tedy stranou veřejnosti a dochází k němu mezi osobami spojenými 

určitým blízkým intimním vztahem, kdy se může jednat o manžela a manželku, rodiče 

a dospělé děti, druha a družku či homosexuální partnery. Jeho aktéři mezi sebou mají 

blízký vtah, doprovázený sociální či ekonomickou závislostí. 

  

                                                 
4
Králíčková, Z., Žatecká, E., Dávid, R., Kornel, M.: Právo proti domácímu násilí. Skripta. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 5 s. 

5
Huňková, M., Voňková, J.: Domácí násilí v ČR z pohledu práva, Praha: Justiční akademie ČR, 2004, 40 s. 

6
Voňková, J., Spoustová, I.:Domácí násilí v českém právu z pohledu žen, 2. přepracované vydání. Praha: Profem, 2008, 16 s. 

7
Např. Čírtková L., Vitoušová, P. a kol.: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro pomáhající profese. Praha: Grada, 

2007 
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2) Rozdělení rolí 

Typické je rozdělení rolí v rámci vztahu, které je asymetrické a neměnné, což 

domácí násilí odlišuje od tzv. italského manželství, v němž jsou obě osoby stejně 

dominantní a při hádkách se jejich role pravidelně střídají. U domácího násilí však vždy 

existuje osoba násilná a osoba ohrožená (tedy oběť), které si nikdy nevymění své role. 

Cílem násilné osoby je převzít kontrolu a moc nad osobou ohroženou, prostředkem 

k tomu je právě týrání oběti. Násilník často vystupuje jako osoba „dvou tváří“, na 

veřejnosti se chová jako milující otec a manžel, který se pak v soukromí domova mění 

v násilníka a tyrana. Oběť charakterizuje její ambivalentní vztah k násilníkovi, kterého 

současně miluje i nenávidí. Bojí se ho, ale neumí si bez něj představit svůj život, 

přestože právě on jí ubližuje. Kvůli této závislosti na násilném partnerovi není schopná 

svou situaci řešit bez pomoci zvenku. Ve vztazích poznamenaných domácím násilím se 

objevuje propojenost či závislost nejen osoby ohrožené na osobě násilné, ale překvapivě 

je tomu tak i v opačném směru. 

3) Střídání fází napětí a klidu, eskalace 

Dále dochází k pravidelnému opakování a střídání různých fází.
8
 Nejprve dojde 

k výbuchu v afektu, po kterém následuje fáze zklidnění, postupně se však znovu zesiluje 

napětí a dojde k dalšímu výbuchu, přičemž intenzita násilí se zvyšuje (eskaluje) 

a intervaly mezi fází klidu a výbuchy se zkracují. Hovoříme o tzv. spirále násilí. 

Domácí násilí se zpočátku projevuje psychickým násilím, kdy útoky směřují na lidskou 

důstojnost, později se přidává násilí fyzické, tedy útoky proti zdraví, nakonec může být 

ohrožen i lidský život. 

  

                                                 
8
 Viz obrázek, obrázek je dostupný na http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/abus/abus_lang/tcheq-czech/index.html 
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4) Dlouhodobost a opakovanost 

K domácímu násilí dochází zpravidla po dobu dlouhých měsíců i let, jedná se 

o postupný proces, v rámci každého vztahu existuje historie tohoto procesu. Počátky 

domácího násilí jsou často nenápadné, proto se velmi těžko rozpoznávají a není snadné 

je odlišit od žárlivosti či nadměrné pozornosti a péče. První projevy bývají mírné, proto 

je ženy tolerují. Většinou uvěří, že se jednalo o pouhý exces, který se již nebude 

opakovat, v tom se bohužel zpravidla mýlí. Nikdy se nejedná o jednorázový incident, 

takový incident bývá projevem začínajícího domácího násilí. 

1.2 Druhy a formy domácího násilí 

V případě domácího násilí rozlišujeme jeho různé druhy a formy, které se v praxi 

často prolínají, výjimkou nebývá ani užití všech druhů násilí, přičemž zpravidla 

pachatel se zpočátku na oběti dopouští (podle jeho názoru) méně závažného 

psychického násilí a fyzické násilí začne praktikovat až později. 

1.2.1 Druhy násilného jednání 

1) Fyzické násilí, kdy násilná osoba osobu ohroženou fackuje, kope, bije ji pěstmi, 

strká do ní, pálí cigaretou, tahá za vlasy, hází po ní předměty, škrtí atp. 

2) Psychické násilí spočívá především v ponižování oběti, jejím ztrapňování 

a zesměšňování na veřejnosti, ve vyhrožování, neustálém kontrolování, odpírání 

spánku a potravy, násilník také může hrozit sebevraždou nebo vraždou dětí či 

zabitím domácích zvířat. Násilník oběti také často vyhrožuje, že pokud ho 

opustí, tak už nikdy neuvidí děti a pokud násilí nahlásí na policii, tak jí nikdo 

neuvěří, protože on z ní „udělá blázna“. 

3) Sexuální násilí představuje všechny formy sexuálního styku, které si násilník na 

své oběti vynucuje nebo které oběť podstupuje nedobrovolně a s nechutí, tedy 

především znásilnění a nucení k nepříjemným praktikám. „Nucení k pohlavnímu 

styku nebo jiným sexuálním praktikám bývá v abusivním vztahu spíše pravidlem 

než výjimkou. Většina násilníků nepovažuje své jednání za sexuální obtěžování 

nebo dokonce zneužívání.“
9
 

                                                 
9
Marvánová-Vargová, B., Pokorná, D., Toufarová, M.: Partnerské násilí. Praha: Linde 2008, 121 s. 
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4) Ekonomické násilí, při kterém je oběť přísně kontrolována a nemůže svobodně 

nakládat s finančními prostředky. 

1.2.2 Formy násilného jednání 

1) Sociální izolace, která znamená uzavření oběti před vnějším světem a ztrátu 

svobody. Násilník jí zakazuje styk s kamarádkami i příbuznými, chodit do 

společnosti, často i chodit do práce. Kontroluje, jak se oběť obléká, komu 

telefonuje, co čte, jaké má zájmy. Izolace oběti od jejího okolí vede 

k prohloubení závislosti na násilníkovi. 

2) Zastrašování, kdy násilník na oběť křičí nebo jinak demonstruje svoji sílu, aby 

v oběti vyvolal strach. „Když násilník používá výhružná gesta, připomíná tím 

moc, které v minulosti dosáhl násilím. Zastrašující chování, občas posílené 

fyzickým napadením, dělá z násilí součást každodenní reality oběti. On 

rozhoduje o tom, kdy se rány pěstí do zdi změní v rány do jejího obličeje. Když 

už jednou muž ženu fyzicky napadl, všechno jeho pozdější chování si s sebou 

nese podtext tohoto činu.“
10

 

3) Vyčerpávání, při kterém násilník oběti přikazuje neustále vykonávat často 

nesmyslné domácí práce, odpírá jí odpočinek a spánek, potraviny nebo tekutiny. 

4) Citové týrání, v rámci něhož pachatel oběti neustále nadává, kritizuje ji, 

vyvolává v ní pocity viny, popírá existenci domácího násilí s tím, že si oběť 

vymýšlí. 

5) Ekonomické týrání, kdy pachatel zakazuje oběti, aby pracovala, nebo jí 

zabavuje výplatu, přiděluje jí jen malé kapesné (anebo žádné) a oběť musí 

předkládat přesné vyúčtování svých nákupů. Často pachatel poskytuje 

nedostatečné prostředky k zajištění základních životních potřeb rodiny nebo 

popírá existenci těchto potřeb. Pomocí peněz násilník ženu lehce ovládne, 

protože od něj nemůže odejít, když by neměla jak zaopatřit sebe a své děti. 

„Práce mužů je v naší společnosti stále ohodnocována vyšší mzdou než práce 

žen. Muž je považován za živitele rodiny a žena se stará o domácnost. To, že 

                                                 
10

 Marvánová-Vargová, B., Pokorná, D., Toufarová, M.: Partnerské násilí. Praha: Linde 2008, 121 s. 
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žena dostává v zaměstnání menší mzdu a doma pracuje zadarmo, z lásky, v naší 

kultuře ženy oslabuje a upevňuje mocenské postavení mužů.“
11

 

6) Vydírání, jehož nástrojem bývají zejména děti, především hrozba jejich 

odejmutí z péče oběti. Pachatel oběti vyčítá, že je špatná matka, navádí děti proti 

ní, chová se před dětmi násilně a vulgárně. 

7) Tzv. zneužívání práv muže, kdy se muž chová k ženě nadřazeně a povýšeně, 

jedná s ní jako se služkou, o všem rozhoduje sám a určuje chod domácnosti 

i podobu vztahu.
12

 

1.3 Ohrožení oběti domácího násilí 

Oběť domácího násilí je ohrožena celou řadou negativních dopadů na její 

osobnost. Ženy, které domácí násilí prožily, se shodují na tom, že se mnohem hůře snáší 

násilí psychické, protože v nich zakoření pocit o vlastní neschopnosti a má proto 

devastující účinky na jejich sebevědomí. U oběti domácího násilí se často vyvine 

posttraumatická stresová porucha, hovoří se i o syndromu týrané ženy, ten však zatím 

není uznáván jako nemoc. Odchod oběti z násilného vztahu může ztěžovat tzv. 

Stockholmský syndrom či syndrom připoutání. 

Posttraumatická stresová porucha, která je obsažena i v katalogu nemocí, 

postihuje oběti dlouhodobého domácího násilí, může se totiž rozvinout na základě 

působení závažného stresoru. Poprvé byla popsána již v roce 1968. Mezi symptomy této 

choroby patří pocit opakovaného prožívání traumatických událostí ve dne, v noci se 

zase často vyskytují noční můry. Oběť postižená touto poruchou se snaží vyhýbat všem 

situacím a vjemům, které by mohly vyvolat vzpomínky na prožité trauma. Tyto únikové 

příznaky jsou důsledkem vystavení oběti absolutní bezmoci, kdy nemohla násilníkovi 

klást jakýkoliv odpor ani před ním utéct, protože byla zcela paralyzována. U oběti 

s touto poruchou pozorujeme také nadměrnou vzrušivost, oběť se stále podvědomě 

připravuje na prožití nového traumatu, což vede k tomu, že není schopna relaxace 

a odpočinku, je podrážděná, objevují se poruchy spánku a snadno se poleká. 

                                                 
11

 Tamtéž, 124 s. 
12

 Převzato z: Voňková, J., Spoustová, I.:Domácí násilí v českém právu z pohledu žen, 2. přepracované vydání. Praha: Profem, 

2008, 23-24 s. Také viz Marvánová-Vargová, B., Pokorná, D., Toufarová M.: Partnerské násilí, Linde, Praha 2008 str. 119 a násl.  
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Dlouhodobé neléčení této nemoci může vést až ke změně osobnosti. Touto poruchou 

mohou trpět nejen přímé oběti domácího násilí, ale i ty nepřímé, pokud jsou dlouhodobě 

svědky násilí, jedná se zejména o děti žijící v rodinách trvale poznamenaných 

partnerským násilím. Porucha se tedy může projevit v dětství nebo v dospělosti, 

přičemž nevzniká pouze v důsledku fyzického násilí, ale také kvůli psychickému týrání, 

sociální izolaci, vyhrožování atd. Objeví se zpravidla teprve poté, co se oběť vymaní 

z násilného vztahu, prožité trauma tak její budoucí život ještě velmi dlouho ovlivňuje 

a bez pomoci odborníků se s ním většinou není schopna vyrovnat. 

Pojem Stockholmský syndrom se poprvé objevil v sedmdesátých letech 

minulého století v souvislosti s přepadením banky ve Stockholmu, kde byla několik dnů 

lupiči držena rukojmí. Projevy tohoto syndromu spočívají v tom, že si oběť 

k násilníkovi vytvoří emocionální vztah a identifikuje se s jeho jednáním. Oběť se snaží 

násilníkovi ve všem vyhovět, zavděčit se mu, aby tak získala jeho shovívavost 

a ochránila se tak před jeho hněvem. Existují čtyři podmínky vzniku tohoto syndromu: 

život oběti je ohrožen, oběť je přesvědčena, že z této situace nemůže uniknout, oběť je 

izolována od ostatních lidí, oběť cítí k násilníkovi přechodnou náklonnost. S tímto 

syndromem se setkáváme nejen u propuštěných rukojmí, ale i u dlouholetých obětí 

domácího násilí. Jeho oběť také ze své situace nenalézá žádné východisko, cítí, že je její 

život zcela závislý na násilníkovi, často se u těchto obětí objevuje tzv. naučená bezmoc, 

oběť už na násilí a nadávky zcela přestala reagovat, protože ví, že se tomu nelze nijak 

ubránit. Před svým okolím násilníka často hájí, jak je na ni hodný, že si za vše může 

sama, protože je nemožná a stopy po násilí na svém těle se snaží zakrýt. Toto jednání je 

pro veřejnost zcela nepochopitelné. „Jen málokdo si dokáže uvědomit, že často bizarní 

a nepochopitelné (nenormální) reakce oběti (např. v podobě obhajoby chování 

násilníka či maskování stop po zranění), vznikají nikoliv jako příčina, ale pouze jako 

obranný mechanismus v důsledku prožívaného násilí.“
13

 Nechápavý postoj veřejnosti 

u oběti ještě prohloubí její pocity viny a utvrdí ji v názoru, že se její situace nedá nijak 

řešit, a proto je povinna ji v zájmu udržení rodiny strpět. 

Syndrom týrané ženy (battered woman syndrom), též označovaný jako 

syndrom týraných obětí či partnerů, se vyskytuje také v případě dlouhodobého týrání 

                                                 
13

Huňková M., Voňková, J.: Domácí násilí v ČR z pohledu práva. Praha: Justiční akademie ČR, 2004, 69 s. 
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a projevuje se řadou psychických a behaviorálních reakcí oběti na týrání, které prožívá. 

Objevují se pocity bezmoci a frustrace, násilí způsobí také snížení sebevědomí a naopak 

zvýší zranitelnost oběti. Oběť ze všeho obviňuje sama sebe, trpí úzkostmi, depresemi 

a poruchami spánku. Oběť pociťuje z násilníka silný strach, ale přesto je na něm 

emočně závislá, má tendenci jeho chování obhajovat, také nedokáže jednat asertivně, 

protože není schopna odmítnout žádné přání násilníka, chce mu ve všem vyhovět. 

Objevují se i obtíže psychosomatické jako žaludeční vředy, nevolnost, migrény atd. Na 

rozdíl od posttraumatické stresové poruchy není oficiálně mezinárodně uznán za nemoc, 

někteří autoři jej považují za její podkategorii. Podle psycholožky Lenore Walkerové, 

která na základě svého výzkumu tento pojem vytvořila, pro rozvoj syndromu musí oběť 

alespoň dvakrát zažít cyklus násilí.
14

 

V literatuře se objevuje také pojem syndrom připoutání, mezi jehož typické 

projevy náleží loajalita k násilníkovi, neschopnost vyhledat pomoc zvenku 

a neschopnost opustit vztah. Oběť chová k násilníkovi rozporuplné, ambivalentní 

pocity. Ani přes vše špatné, co s ním zažívá, jej není schopna opustit. Okolí oběti ji pak 

viní ze slabosti a neschopnosti ukončit vztah, oběť toho však, bez odborné pomoci, 

často sama prostě není schopna. Oběť je ochromena strachem, že násilí v případě 

hrozby jejího odchodu vygraduje, k čemuž v praxi opravdu dochází. Také se bojí, že 

pachatel uskuteční své výhrůžky, že ji nebo děti zabije apod. Oběť proto skutečně 

potřebuje odbornou pomoc poskytnutou specialisty, aby se ze své složité situace mohla 

vymanit. 

1.4 Muži, děti a senioři jako oběti domácího násilí 

Ačkoli naprostou většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, netýká se tento 

problém pouze jich. Oběťmi domácího násilí se stávají také muži, ale i děti. Zvláště 

ohroženou skupinu pak tvoří senioři.  

1.4.1 Muži jako oběti 

Představa muže jako oběti domácího násilí se může zdát značně nereálnou, ale 

i s tímto se praxe setkává. Pozorujeme zde ještě mnohem větší míru latence než 

                                                 
14

 K tomu podrobněji Marvánová-Vargová, B., Pokorná, D., Toufarová, M. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008, 40-41 s. 
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v případě ženských obětí. Pro muže se jedná o ještě citlivější téma, cítí se velmi 

poníženi, mají pocit, že selhali v roli muže, za svou situaci se obzvláště stydí.  

Veřejnost se k tomuto jevu staví mnohem podezíravěji než k případům 

„klasického“ domácího násilí, protože muž je ve společnosti považován za silnějšího 

jedince, a tak veřejnost nechápe, že i on se může dostat do podřízeného postavení. 

Společností jsou pak tito muži považováni za neschopné slabochy, kteří se nechají 

ovládat svými ženami.  

Muži se stávají spíše obětí psychického násilí, které však bývá často velmi 

systematické a rafinované, protože ženy jako pachatelky jednají značně promyšleně 

a cíleně. Z provedených výzkumů vyplývá, že 9% mužů zažilo fyzické násilí ze strany 

své partnerky, případy psychického násilí jsou mnohem častější. Z praxe jsou takto 

například známé případy, že ženy svým mužům pravidelně kontrolují e-maily, mobilní 

telefony, prohledávají kapsy u oblečení ve snaze najít důkazy o nevěře atd. Ženy, které 

si své muže takto „hlídají“ jim také např. stanovují přesný čas na návrat z práce a pokud 

se zpozdí, čeká je „trest“. Do práce jim přitom každou chvíli telefonují, aby je 

zkontrolovaly. Takto jednají většinou chorobně žárlivé partnerky, které mohou být 

opravdu nebezpečné. V případě, že by nějaký náznak o nevěře nebo jiné 

„neposlušnosti“ objevily, mohou své muže napadnout a neváhají ani v použití zbraní.  

Pro muže představuje obstarání si odborné pomoci mnohem větší problém, než 

pro ženy. I samotné neziskové organizace zabývající se problematikou domácího násilí 

či policisté k nim přistupují s mnohem menší důvěrou než k ženským obětem. Navíc 

muži zpravidla vyhledávají pomoc až při skutečně závažných případech fyzického 

domácího násilí, tedy teprve poté, co jim jejich partnerka způsobí nějaké závažnější 

poranění, do té doby si svůj problém zpravidla ani neuvědomují, dochází u nich k tzv. 

psychickému vytěsnění násilných projevů ze strany partnerky. Psychické násilí páchané 

na mužích tak zůstává naprosto latentní a dochází k němu po mnoho let. Také 

k vykázání žen jako násilných osob dochází zcela minimálně.
15

  

Ačkoli se v případě mužů jako obětí domácího násilí jedná o malé procento obětí 

domácího násilí, neměl by být tento typ domácího násilí opomíjen. V budoucnu by se 

                                                 
15 Např. v roce 2010 se jednalo o 25 žen, mužů však bylo vykázáno 1035.  
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odborníci měli vyvarovat podporou genderových stereotypů a zabývat se domácím 

násilím páchaným na mužích více, protože se objevuje stále častěji. 

Dále je třeba poznamenat, že problematika domácího násilí se nevyhýbá ani 

homosexuálním párům, specifiky tohoto domácího násilí se však tato práce dále 

nezabývá.
16

  

1.4.2 Děti jako oběti 

Při mezinárodních výzkumech četnosti domácího násilí 42% žen potvrdilo při 

projevech násilí přítomnost dětí. Tyto, většinou nezletilé děti, bývají považovány za 

pouhé svědky, avšak jedná se spíše o nepřímé oběti, na což upozornila i Světová 

zdravotnická organizace.  

Neplatí sice, že manžel, partner či druh, který se projevuje násilně v intimním 

vztahu, se bude takto chovat i vůči dětem, avšak často jsou děti v případě záchvatu 

agrese zbity společně se svou matkou. I pokud k přímému násilí na dětech nedochází, 

bývají situací značně traumatizovány, můžeme o nich hovořit jako o obětech 

psychického týrání. Být svědky projevů násilí mezi rodiči znamená pro děti velmi 

bolestivou zkušenost, která u nich vyvolává silné pocity nejistoty, strachu a způsobuje 

velký stres. 

Děti z přítomnosti násilí v rodině obviňují samy sebe, myslí si například, že otec 

matku trestá za to, že moc zlobily apod. Malé děti totiž nedokážou vidět situaci v širších 

souvislostech, vše vztahují na sebe, navíc se kvůli své nezralosti neumí v situaci 

zorientovat, zvláště pokud se vůči nim otec chová hezky, tak nechápou tuto jeho druhou 

tvář.  

Matky se často domnívají, že pokud děti nejsou ve stejné místnosti, kde k násilí 

dochází, tak o ničem nevědí, jedná se však o pouhou iluzi, protože děti většinou vše 

slyší. Větší děti se snaží své matce pomoci, bránit ji, často svého otce - tyrana začnou 

nenávidět. Starší chlapci se někdy začnou chovat k matce jako jejich otec, pohrdají jí, 

                                                 
16

 K tomu podrobněji Ševčík, D., Špatenková, D. a kol.: Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence. 1. vydání. Praha: Portál, 

2011, 111 s. a násl.  
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vidí ji jako méněcennou, to vše v důsledku během let vypěstovaného pokřiveného 

pohledu na rodinné vztahy.  

Dítě žijící v situaci domácího násilí je ohroženo syndromem týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte (anglickou zkratkou je CAN – child abuse and 

neglect). K rozvoji syndromu dochází především u dětí, které jsou oběťmi tělesného 

týrání, pohlavního zneužívání, psychického týrání anebo zanedbávání (tzv. pasivní 

týrání). Jeho projevy jsou obdobné jako u syndromu týrané ženy (viz výše), u dětí patří 

mezi typické projevy navíc poruchy učení, protože se nedokážou soustředit a problémy 

se zařazením do dětského kolektivu, kterého se buď straní, nebo naopak vyvolávají 

konflikty. Přítomnost domácího násilí v rodině značně ohrožuje zdravý duševní vývoj 

těchto dětí, vede k jejich izolaci nejen v rámci školního kolektivu, ale i v rámci širší 

rodiny. Existuje zde zvýšené riziko, že děti zkusí své trápení vyřešit pomocí drog či 

alkoholu. Také hrozí, že děti napadne na vše upozornit pomocí demonstrativní 

sebevraždy.  

Děti, které vyrůstají v násilném prostředí, mohou začít násilí považovat za 

běžnou součást rodinného a partnerského života a v dospělosti se samy stát osobou 

násilnou či ohroženou, přičemž k prvému inklinují spíše chlapci a k druhému dívky.  

Povinnost chránit zdravé rodinné prostředí, které neohrožuje psychiku dětí, tak 

představuje velmi důležitý úkol státních orgánů a ačkoli může být velmi obtížný, měl by 

stát používat všechny dostupné prostředky k jeho naplnění. Ostatně řada povinností 

v oblasti ochrany dětí vyplývá státu přímo z mezinárodní Úmluvy o právech dítěte.  

Velmi obtížná situace nastává, pokud násilný rodič společnou domácnost sice 

opustí, ale chce nadále realizovat právo na kontakt se svým dítětem, které však nezřídka 

zneužívá jako nástroj pomsty vůči bývalé partnerce. Dítě se většinou násilníka bojí 

a nechce se s ním stýkat, což násilník klade za vinu nikoliv sobě ale vlivu partnerky, 

která je proti němu „navádí“. Soudy však zejména u menších dětí k jejich přání 

nepřihlíží, a pokud se neprokáže, že otec týrá i dítě, tak mu pravidelný styk s dítětem 

umožní, čímž soudy mohou porušit právo dítěte na bezpečné prostředí. Otcové by si 

měli uvědomit, že pokud chtějí obnovit normální vztahy, nepoznamenané násilím, 

alespoň se svými dětmi, neměli by je ke kontaktu nutit a snažit se postupovat pomalu 



21 

a opatrně. Násilníci často o své děti ani příliš nestojí, před rozchodem s partnerkou se 

o ně téměř nestarali, ale najednou prosazují své právo na kontakt s dětmi bez 

jakýchkoliv ohledů na přání svých potomků, jen proto, aby tím ublížili bývalé partnerce 

a „potrestali“ ji za to, že se opovážila je opustit. Při předávání dítěte může dojít k dalším 

projevům násilí vůči matce, je proto nezbytná přítomnost nezávislé úřední osoby, aby 

byla zajištěna ochrana ohrožené osoby.  

Děti patří mezi zvláště ohrožené oběti a jejich ochrana v případech domácího 

násilí by se určitě měla zvýšit. Zejména jejich matky by si měly uvědomit, že v těchto 

případech je udržení úplné rodiny nejen nereálné, ale dokonce velmi nebezpečné nejen 

pro jejich děti, ale i pro ně samotné. 

1.4.3 Týrání seniorů 

Domácím násilím jsou ohroženi také senioři, zejména pak ti nesoběstační, kteří 

vyžadují neustálou péči a pomoc svého okolí. Domácího násilí na seniorech se dopouští 

většinou jejich děti, případně vnuci, ale i další příbuzní. 

Týrání často zajde velmi daleko a odhalí se teprve, když je vážně ohroženo 

zdraví či dokonce život seniora. Zpravidla k němu dochází tak dlouho, dokud nezasáhne 

někdo zvenčí, např. lékař. U seniorů není totiž lehké odhalit, že například nedostávají 

adekvátní stravu, protože ke stáří často patří nechutenství, a pokud senior na své 

strádání nikoho neupozorní, týrání pokračuje.  

Také u seniorů se setkáváme se značným studem, navíc se snaží chránit své 

blízké před případným postihem, vlastně si ani nechtějí připustit, čeho se na nich 

dopouštějí.  

Týrání seniorů se typicky vyskytuje ve formě odpírání stravy, nedostatečné péče 

a hygieny, celkového zanedbávání. Velmi zraňující je pro seniory psychické týrání, kdy 

jim jejich nejbližší opakují, že jsou už k ničemu, měli by raději umřít, péče o ně je příliš 

náročná, stojí moc peněz atd. Setkáváme se i s krutým fyzickým násilím a také 

ekonomickým týráním, kdy rodina seniorovi zabavuje často celý jeho důchod.  

Týrání seniora se také může dopouštět jeho druh, u něhož se po letech soužití 

objeví porucha osobnosti.  
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Míra latence tohoto jevu je také velmi vysoká, zejména sousedi by měli být 

pozornější a v případě jakéhokoliv podezření sdělit vše policii, protože senioři si těžko 

sami řeknou o pomoc, zejména pokud jsou upoutáni na lůžko. 

1.5 Problematika viktimizace 

 „Viktimizace je proces, v němž se potencionální oběť stává obětí skutečnou. 

Dominantní roli v tomto procesu sehrává samozřejmě pachatel.“
17

 Rozlišujeme 

viktimizaci primární, tedy újmu oběti, která vznikla v důsledku pachatelova 

protiprávního jednání a viktimizaci sekundární, kterou oběť utrpěla především 

v důsledku necitlivého přístupu okolí a neadekvátní reakce na fakt, že se určitá osoba 

stala obětí trestného činu, takovýmto chováním vzniká oběti sekundární újma. V rámci 

primární viktimizace oběť pociťuje především zneuctění, v případě sekundární pak pocit 

nespravedlnosti. 

Zdrojem sekundární viktimizace se může stát také pachatel, pokud oběti 

vyhrožuje nebo ji pronásleduje. Domácí násilí poté, co oběť najde sílu jej ukončit, často 

pokračuje tzv. stalkingem, kdy pachatel oběť neustále obtěžuje telefonáty, e-maily, 

dopisy nebo sms zprávami, snaží se vyhledat její blízkost nebo oběť přímo sleduje, 

pokouší se ji zastrašovat nebo naopak přesvědčit, aby se k němu vrátila. „Podstatou této 

podoby agrese je systematické (tj. opakující se a dlouhodobé) a excesivní (tj. z normy 

vybočující) obtěžování a pronásledování určité osoby nevyžádanými projevy zájmu či 

pozornosti.“
18

 

Závažný problém nastává, pokud sekundární viktimizace způsobí orgány činné 

v trestním řízení svým neprofesionálním a necitlivým přístupem k oběti. Zejména 

pokud oběti projeví svou nedůvěru k její výpovědi nebo se snaží situaci bagatelizovat 

nebo dokonce za viníka celého problému označí oběť, utvrzují v oběti její pocity viny 

a tímto „odborným“ názorem oběť ještě více zdeptají. Nežádoucí jsou také opakující se 

úmorné výslechy a dehonestující chování vůči oběti. Během vyšetřování nezřídka 

                                                 
17

Novotný, O., Zapletal J., a kol.: Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia 2001, 131 s. 
18

Čírtková, L., Vitoušová, P. a kol.: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů). Příručka pro pomáhající profese. Praha:  Grada, 

2007, 116 s 
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dochází ke svalování viny na oběť, a to nejen v rámci obhajoby pachatele, ale i přímo 

orgány činnými v trestním řízení. 

Překvapivě často zapříčiňuje sekundární viktimizaci oběti domácího násilí její 

nejbližší okolí, tedy rodiče a ostatní členové rodiny nebo kolegové v práci. Tito lidé to 

často s obětí myslí dobře, ale svými laickými radami oběti mohou spíš uškodit než 

pomoci. U oběti pak sílí pocity izolace a nepochopení. Blízcí oběti by se ji měli snažit 

především podpořit, vyjádřit oběti svou důvěru a podporu, místo toho však někdy oběť 

zahrnou výčitkami a nesmyslnými obviněními. Důležité je především, aby oběť utvrdili 

v jejím rozhodnutí násilnou osobu opustit a vyhledat odbornou pomoc. 

Někdy se hovoří také o viktimizaci terciální, a to v případech, kdy se oběť ani 

po delší době není schopna vyrovnat s prožitým traumatem. U domácího násilí se tento 

jev vyskytuje poměrně často, protože oběť zde velmi dobře zná pachatele, o to těžší pro 

ni bývá se od něj odpoutat. 
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2 Mimotrestní prostředky ochrany oběti domácího násilí 

 Klíčovou roli v oblasti ochrany obětí domácího násilí sehrál zákon 

č. 135/2006 Sb., o domácím násilí, který byl zpracován odborníky na danou 

problematiku z řad právníků a členů Bílého kruhu bezpečí o. s. Z legislativního hlediska 

se jednalo o složenou novelu zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, zákona 

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. 

Základní princip tohoto zákona představuje princip priority práv, který znamenal 

průlom do představy o domácím násilí jako jevu soukromého, do něhož státní instituce 

nezasahují, naopak zásah do soukromí umožňuje, pokud je nezbytný k ochraně života, 

zdraví, práv a svobod ohrožené osoby. Dalším principem zákona je subsidiarita 

trestního práva, ochrana osoby ohrožené má být zajištěna především prostředky 

netrestní povahy. Cílem přijatých opatření je odvrácení hrozby nebezpečí, to znamená 

předejít násilnému chování, přičemž zásahy policistů musí být přiměřené a omezení 

ústavně zaručených práv a svobod je třeba minimalizovat. Zásadní význam pro správné 

fungování systému ochrany obětí domácího násilí má výměna informací zejména mezi 

policií a intervenčními centry, případně i orgány sociálně právní ochrany dětí. Přestože 

byl přijat nový trestní zákoník a také zákon o Policii České republiky, principy ochrany 

ohrožených osob dle zákona o domácím násilí zůstaly zachovány. 

2.1 Vykázání dle zákona o Policii České republiky 

 Úloha policie v případech domácího násilí je velmi důležitá, nejvýznamnějším 

oprávněním policie je vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na nezbytně nutnou 

dobu. V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii 

ČR“) se problematice vykázání věnuje hlava druhá, konkrétně §44 až §47. Institut 

vykázání představuje možnost policisty přijmout opatření na místě samém na základě 

vyhodnocení dané situace, rozhodně se nejedná o sankci, ale o opatření preventivní, 

jehož cílem je ochrana ohrožené osoby v jejím přirozeném prostředí. Před přijetím 

zákona o domácím násilí společné obydlí ve většině případů opouštěla osoba ohrožená, 

nikoliv osoba násilná.  

 Existují však také námitky odborníků, že by se problematikou vykázání neměla 

zabývat policie, protože to přesahuje její úlohu ve společnosti. Podle těchto názorů by 
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bylo vhodnější, aby se problematikou zabývali např. speciálně vyškolení pracovníci 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí atp. 

2.1.1 Zákon o Policii ČR 

 Podle zákona o Policii ČR, 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, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu 

společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí 

společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. 

Rozsah prostoru vykázání se určuje vždy ad hoc tak, aby byl naplněn sledovaný účel, 

tedy preventivní ochrana osoby ohrožené.  

Vykázání trvá po dobu 10 dnů od jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se 

souhlasem ohrožené osoby, zejména proto, aby násilná osoba nevyvíjela na ohroženou 

osobu nátlak, aby se mohla vrátit do společného obydlí. Dobu vykázání je možné 

prodloužit podáním návrhu předběžného opatření podle §76b občanského soudního 

řádu, kdy se tato doba prodlužuje až do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu 

o tomto návrhu. 

Pokud dojde k porušení vykázání ze strany vykázané osoby, jedná se o trestný 

čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 2 tr. zákoníku. 

Kriminalizace ohrožené osoby tedy možná není, postihuje se pouze porušení ze strany 

vykázané osoby.  

Policista vykázání oznamuje ústně jak vykázané, tak ohrožené osobě, a poté 

vyhotovuje potvrzení o vykázání, které jim předá proti podpisu. Potvrzení o vykázání 

obsahuje vždy vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje, totožnost ohrožené 

a vykázané osoby, poučení o právech a povinnostech ohrožené osoby a adresu útvaru 

policie, u něhož si lze vyzvednout kopii úředního záznamu o tomto vykázání. Pokud 

ohrožená nebo vykázaná osoba odmítnou potvrzení o vykázání převzít nebo toto 

převzetí písemně potvrdit, uvede se tato skutečnost v úředním záznamu.  
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 Vykázání má podobu tzv. faktického úkonu, nejedná se o rozhodnutí podle 

správního řádu a nepodléhá tedy režimu správního řádu, jak tomu bylo před novelou 

zákona o Policii ČR účinnou od 1. 1. 2009. 

Vykázaná osoba může proti vykázání na místě podat námitky, pokud s ním 

nesouhlasí, tato skutečnost se uvádí v potvrzení o vykázání. Policista je povinen tyto 

námitky bez zbytečného odkladu předat příslušnému krajskému ředitelství. Vykázaná 

osoba může do 3 dnů od převzetí potvrzení o vykázání podat příslušnému krajskému 

ředitelství námitky písemně. Tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy 

došlo k převzetí potvrzení o vykázání, za dodrženou je považována i tehdy, jsou-li 

námitky nejpozději v poslední den lhůty předány k poštovní přepravě nebo podány 

u příslušného krajského ředitelství. Policista je povinen o právu podat námitky 

vykázanou osobu poučit před předáním potvrzení o vykázání. Námitky nemají odkladný 

účinek. V případě, že by krajské ředitelství námitkám vyhovělo a rozhodlo by, že 

podmínky pro vykázání nebyly splněny, došlo by k ukončení vykázání.  

V případě, že vykázaná osoba není vykázání přítomna, musí jí být policistou 

poskytnuto poučení o jejích právech a povinnostech v souvislosti s vykázáním při 

prvním kontaktu. Policista je vykázané osobě také v tomto případě povinen předat 

potvrzení o vykázání, pokud to není možné, poučí ji o možnosti převzít toto potvrzení 

a kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného policejního útvaru a uvede adresu 

tohoto útvaru. 

V zákoně jsou dále vymezena práva a povinnosti vykázané osoby. Mezi 

povinnosti vykázané osoby náleží povinnost neprodleně opustit prostor určený 

policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku 

nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi všechny klíče od 

společného obydlí. Ohrožené osobě se tím zajišťuje ochrana teritoriální i personální. 

Právem vykázané osoby je vzít si ze společného obydlí věci, které slouží její osobní 

potřebě, osobní cennosti a doklady ještě před samotným splněním povinnosti podle 

vykázání a dále jedenkrát v průběhu vykázání za přítomnosti policisty může znovu 

vstoupit do společného obydlí, aby si zde vzala tyto věci, případně věci, které jsou 

nezbytné pro její podnikání nebo výkon povolání. Policista je povinen poskytnout 

vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o možnostech jejího dalšího 
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ubytování a také si vyžádá od vykázané osoby adresu pro doručování, aby ji mohl 

informovat o případném ukončení vykázání nebo o jiných významných skutečnostech 

z hlediska vykázání. 

Ohroženou osobu policista podle zákona poučí o možnosti podání návrhu na 

vydání předběžného opatření podle § 76b občanského soudního řádu, dále pak 

o možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci 

obětem násilí, které bezplatně poskytují intervenční centra. Poučení se týká také 

následků, které by vyplývaly z vědomého uvedení nepravdivých údajů, ke kterým 

policista při vykázání přihlíží.  

Povinností policisty je do 24 hodin od jeho vstupu do společného obydlí zaslat 

kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je 

příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského 

soudního řádu. V případě, že ve společném obydlí žije také nezletilá osoba, zašle kopii 

úředního záznamu o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. Stanovením této informační povinnosti se zajišťuje interdisciplinární spolupráce, 

která je pro účinnou ochranu před domácím násilím nutná. „Z hlediska ochrany oběti 

domácího násilí je velmi důležité, že na mocenský zásah policejních orgánů navazuje 

další krok charakterizovaný odbornou psychosociální pomocí.“
19

 Intervenční centra 

jsou přímo ze zákona povinna nejpozději do 48 hodin kontaktovat ohroženou osobu 

a nabídnout jí potřebnou pomoc, která spočívá v sociální terapii, pomoci při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů oběti, pomoci s vyřízením záležitostí osobního rázu, 

případně se může jednat o poskytnutí ubytování nebo pomoci s jeho obstaráním. 

Povinností policie dále je do tří dnů od vykázání zkontrolovat, zda nedošlo 

k porušení podmínek vykázání. O provedených úkonech a opatřeních policista sepisuje 

úřední záznam, aby bylo možné ověřit, zda jeho postup byl v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona.  

                                                 
19

Vanduchová, M.: K právní ochraně obětí domácího násilí in Obete kriminality: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 

konanej 25. Novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislavě = Victims of crime: proceedings of the International 

konference, held on 25th November 2010, Pan European University Bratislava. (dále jen Obete kriminality – victims of crime) 

Bratislava: Eurokódex, 2010, 355 s. 
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Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním musí policista zajistit 

přítomnost nezúčastněné osoby; což v praxi nezřídka přináší problémy, zejména 

proto, že k domácímu násilí, které předchází vykázání, často dochází v noci. 

V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, přítomnost nezávislé osoby však zajištěna 

být nemusí. 

2.1.2 Intervenční centra 

Nezastupitelnou roli při práci s obětí domácího násilí zastávají intervenční 

centra, bez jejichž existence by systém ochrany těchto obětí nebyl kompletní. Činnost 

intervenčních center byla zahájena na základě zákona o domácím násilí, kterým byl 

do zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vložen zcela nový § 60a. Činnost 

intervenčních center především navazuje na policejní vykázání. Osobě ohrožené 

násilným chováním vykázané osoby intervenční centrum musí nabídnout pomoc 

nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu 

centru.  

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím však intervenční centrum 

poskytuje nejen v případech vykázání, ale také na základě žádosti osoby ohrožené 

násilným chováním od osoby, která s ní žije ve společném obydlí. Dále je intervenční 

centrum povinno poskytnout pomoc i v případech, kdy ohrožená osoba žádost nepodá, 

ale intervenční centrum se o jejím ohrožení násilným chováním dozví z jiných zdrojů. 

Intervenční centrum poskytuje potřebnou pomoc bezodkladně poté, co se dozví 

o ohrožení domácím násilím.  

Síť intervenčních center byla plánována tak, aby v každém kraji fungovalo 

alespoň jedno toto centrum. V současné době na území České republiky působí 

17 intervenčních center, která zpravidla sídlí v krajských městech. Některá intervenční 

centra navíc zřizují detašovaná a kontaktní pracoviště i v jiných než krajských městech, 

aby tak zlepšila svou dostupnost a zajistila kvalitnější služby. Většina intervenčních 

center se sdružuje v Asociaci pracovníků intervenčních center. 

 Intervenční centrum poskytuje své služby zejména jako služby ambulantní, 

tedy přímo v místě intervenčního centra. Dále v závažných případech zajišťuje služby 

terénní, jež jsou poskytovány přímo v místě, kde se nachází ohrožená osoba, jedná se 
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hlavně o případy vykázání, kde je navíc ohrožená osoba handicapována v přístupu 

k sociálním službám z důvodu svého věku, zdravotního stavu či mimořádně složité 

sociální situace. Je-li to potřebné, poskytne (případně zprostředkuje) intervenční 

centrum také služby pobytové, tedy se zajištěním ubytování případně stravy pro 

ohroženou osobu. 

Sociální služby zahrnují sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů osob ohrožených a při obstarávání jejich osobních 

záležitostí. Všechny služby v rámci činnosti intervenčních center jsou poskytovány 

bezplatně. Důležitý princip představuje také dobrovolnost při přijímání nabízených 

služeb. Osoba ohrožená se tedy sama rozhodne, zda služby intervenčního centra 

využije. Avšak i když se rozhodne služeb nevyužít, intervenční centrum ji informuje 

o jejích oprávněních a možnostech, například podat návrh na předběžné opatření či 

kontaktovat intervenční centrum v budoucnu. 

Intervenční centrum navíc poskytuje také následnou pomoc, jedná se zejména 

o pomoc psychologickou, sociální, zdravotní a právní. Intervenční centra v rámci své 

činnosti zajišťují interdisciplinární spolupráci s dalšími orgány, jedná se jednak 

o spolupráci a také o předávání informací s Policií ČR, obecní policií, orgány sociálně-

právní ochrany dětí, ostatními poskytovateli sociálních služeb a případně dalšími 

institucemi.  

Cílem poskytovaných služeb je především zaktivizovat ohroženou osobu tak, 

aby začala řešit svou situaci a tím zabránila dalším projevům domácího násilí. 

V budoucnu by bylo žádoucí, aby zákonodárce více pamatoval na poskytnutí 

odborné pomoci také osobě násilné, vhodná by byla zejména povinná psychologická 

terapie. Také by se měla zlepšit práce intervenčních center s rodinou jako celkem. 

2.1.3 Postup policisty v případě podezření z domácího násilí 

 O případech domácího násilí se policie zpravidla dozvídá oznámením na linku 

158 přímo od osoby ohrožené, popřípadě od jiné osoby, například sousedů či rodinných 

příslušníků. Jedná se zhruba o dvě třetiny oznámení. Dalším způsobem nahlášení 

domácího násilí je osobní dostavení na Policii ČR, což může učinit nejen osoba 
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ohrožená, ale i jakákoliv jiná osoba, které jsou známy skutečnosti nasvědčující 

domácímu násilí.  

 Pokud je nutný výjezd policie, protože k domácímu násilí právě bezprostředně 

dochází, snaží se vždy policisté zjistit maximum možných informací přímo od 

oznamovatele. Zjišťují se okolnosti o místě, kde k incidentu dochází, o míře ohrožení 

napadené osoby, přítomnost dětí, potřeba lékařské pomoci, přítomnost návykových 

látek u ohrožené či násilné osoby, přítomnost zbraní a také, zda násilná osoba ví 

o přivolání police. Získávají se také informace o vtahu mezi ohroženou a napadenou 

osobou z hlediska jeho dlouhodobého vývoje, především předchozí projevy domácího 

násilí a jejich četnost a intenzita. Pokud mají policisté podezření na bezprostřední 

ohrožení některé osoby, je na místo okamžitě vyslána policejní hlídka. 

 Cílem policejní intervence je především zajistit bezpečí ohrožené osoby, hlavně 

ji izolovat od osoby násilné. Policisté se snaží uklidnit vypjatou situaci, kterou musí 

umět správně vyhodnotit a zvolit adekvátní postup vůči násilné osobě. Policista musí 

při zákroku dbát zejména na čest, vážnost a důstojnost osob, jeho jednání by mělo být 

nestranné. 

 Policisté by měli zvolit vhodný způsob komunikace podle postavení osoby. 

S ohroženou osobou by měli jednat citlivě, především se ji snažit uklidnit a ujistit 

o jejím bezpečí. Ohrožená osoba by vzhledem k emocionálnímu vypětí neměla být 

nucena k okamžité výpovědi, protože se v dané chvíli není schopna plně soustředit 

a rozpomenout se na detaily incidentu. Teprve po zklidnění ohrožené osoby je možné 

zjištění skutečností rozhodných pro posouzení domácího násilí. Policista by se měl 

snažit o co největší srozumitelnost svých otázek a také oběť dostatečně poučit 

o možnostech řešení situace. Vůči násilné osobě je třeba naopak zvolit nekompromisní 

postup. Policista vyhodnocuje, zda se skutečně jedná o domácí násilí, k tomu slouží 

metoda SARA DN (Spousal Asault Risk Assassment), kterou tvoří 15 otázek, jejichž 

cílem je zjistit rizikové faktory a kvalifikovaně odhadnout riziko opakování domácího 

násilí a přijmout opatření k eliminaci těchto rizik.
20

 V případě, že jsou splněny 

                                                 
20

Tato metoda je určena především policistům, používají ji také poradci Bílého kruhu bezpečí a konzultanti DONA linky. Metoda 

vznikla v Kanadě, dále se rozvíjela ve Švédsku a odtud se postupně šířila do dalších zemí. K tomu více např. na 

http://www.donalinka.cz/nova-praxe/metoda-sara-dn/ 
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podmínky vykázání, policista o něm rozhodne. Pokud zjištěné skutečnosti nasvědčují 

tomu, že byl násilnou osobou spáchán trestný čin, postupuje policejní orgán podle 

příslušných ustanovení trestního řádu. 

 Institut vykázání se v praxi osvědčil, o čemž svědčí mimo jiné stoupající 

tendence v jeho využívaní policií. Ze statistik Bílého kruhu bezpečí vyplývá, že v roce 

2011 policie k vykázání přistoupila v 1430 případech. Bylo jich tak přibližně o třetinu 

víc než v roce 2010, kdy počet vykázání činil 1058. Celkem se v České republice 

vykázání využilo již v 4807 případech.
21

  

 

2.2 Předběžné opatření podle občanského soudního řádu  

 Institut předběžného opatření slouží k zatímní úpravě poměrů účastníků ještě 

před zahájením řízení či v případě důvodné obavy, že by došlo k ohrožení výkonu 

soudního rozhodnutí. Úprava je obsažena v hlavě druhé zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu. Jeho účelem je zabránit možným nepříznivým následkům, 

které by mohly nastat, než soud vydá konečné rozhodnutí, prozatímní úpravou poměrů. 

O návrhu na vydání předběžného opatření je třeba rozhodovat bezodkladně, v zákoně 

jsou stanoveny lhůty, ve kterých je třeba u jednotlivých typů předběžných opatření 

                                                 
21

viz tabulka, statistika je dostupná na http://www.domacinasili.cz/files/news/111/files/2011vykazanivcr.pdf 

http://www.domacinasili.cz/files/news/111/files/2011vykazanivcr.pdf
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rozhodnout. Jak vyplývá již ze samotného názvu institutu, jedná se skutečně 

o rozhodnutí předběžné, není tedy nijak závazné pro rozhodnutí ve věci samé. Ze zániku 

či zrušení předběžného opatření může pro navrhovatele vyplývat odpovědnost za újmu 

tím vzniklou.  

Předběžným opatřením může být účastníku podle § 76 občanského soudního 

řádu uloženo zejména, aby platil výživné v nezbytné míře, odevzdal dítě do péče 

druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud, poskytl alespoň část pracovní 

odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů 

nepracuje, složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými 

věcmi nebo právy, něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Předběžným 

opatřením lze uložit povinnost i někomu jinému než účastníku, avšak jen pokud to na 

něm lze spravedlivě žádat. Osoby ohrožené domácím násilím v předběžném opatření 

požadují ukončení násilného chování agresora, ochranu v oblasti bydlení a úpravu 

poměrů k nezletilým dětem. 

 Občanský soudní řád zná tři typy předběžných opatření, které se od sebe 

značně liší. Pro každý druh předběžného opatření je stanovena odlišná úprava jeho 

návrhu, důvodu, obsahu i procesního postupu.  

U obecného předběžného opatření je důvodem jeho vydání potřeba zatímní 

úpravy poměrů účastníků a hrozba, že by pozdější výkon soudního rozhodnutí mohl být 

ohrožen. O návrhu je předseda senátu povinen rozhodnout bezodkladně, pokud nehrozí 

nebezpečí z prodlení, může o návrhu rozhodnout do 7 dnů poté, co byl podán.  

2.2.1 Předběžné opatření podle § 76a 

Zvláštní opatření podle §76a se používá v případech, kdy se nezletilé dítě ocitlo 

bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo 

narušeny. V těchto případech nařídí předseda senátu, aby bylo dítě předáno do péče 

osoby, kterou v usnesení označí.  

Jediný, kdo může vydání toho předběžného opatření navrhnout je obec 

s rozšířenou působností. O návrhu musí být rozhodnuto bezodkladně, nehrozí-li 

nebezpečí z prodlení, tak nejpozději do 24 hodin poté, co byl podán.  
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Trvání tohoto zvláštního opatření je zákonem omezeno na 3 měsíce, pokud je 

však zahájeno řízení ve věci samé, tedy řízení o výchově a výživě dítěte, trvá až do 

doby, než se rozhodnutí stane vykonatelným.  

V praxi na základě tohoto předběžného opatření bývají děti svěřovány pouze do 

ústavní výchovy, v situacích domácího násilí by však bylo vhodné, aby je soudy 

svěřovaly například prarodičům, aby dítěti, které je již traumatizováno domácím 

násilím, nehrozila další psychická újma. Ohrožené osoby, pokud jsou zároveň matkami, 

z pochopitelných důvodů nechtějí, aby jejich děti byly vychovávány byť jen po 

přechodnou dobu v ústavní péči, a proto často raději nepodnikají žádné právní kroky ke 

změně situace v rodině. 

2.2.2 Předběžné opatření podle §76b 

Předběžné opatření podle §76b může předseda senátu vydat, pokud jednání 

účastníka, proti němuž návrh směřuje, vážným způsobem ohrožuje život, zdraví, 

svobodu nebo lidskou důstojnost navrhovatele. Tímto opatřením se ukládá zejména 

povinnost dočasně opustit byt nebo dům společně obývaný s navrhovatelem, jakož 

i bezprostřední okolí, nebo aby do něj nevstupoval a dále aby se zdržel kontaktu 

s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. Předseda senátu musí rozhodnout 

bezodkladně, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, tak do 48 hodin od podání návrhu.  

Návrh na vydání předběžného opatření musí obsahovat obecné náležitosti podání 

podle § 42 odst. 2 občanského soudního řádu, musí z něj tedy být jasné, kterému soudu 

je určen, kdo návrh učinil, čeho se týká a co sleduje, dále musí obsahovat datum 

a podpis navrhovatele. Součástí návrhu je také uvedení rozhodných skutečností, které 

odůvodňují vydání předběžného opatření a označení účastníků. 

Toto předběžné opatření trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti, pokud mu 

předcházelo rozhodnutí policie o vykázání podle zákona o Policii ČR, počíná lhůta 

běžet až dnem následujícím po dni stanoveném v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí 

o předběžném opatření není podmíněné předchozím rozhodnutím o vykázání. Podle 

§ 76b odst. 4 OSŘ může být doba trvání předběžného opatření na návrh prodloužena, 

podá-li ohrožená osoba za doby jeho trvání návrh na zahájení řízení ve věci samé. 

V tomto případě zanikne předběžné opatření nejpozději uplynutím jednoho roku od 
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okamžiku jeho nařízení, pokud nestanoví dobu kratší. Problém může nastat s pojmem 

„řízení ve věci samé“, zásadně by se o něj mělo jednat v případě návrhu na vyklizení, na 

zrušení společného nájmu bytu, na vypořádání společného jmění manželů a dále jím 

může být také návrh na rozvod.  

Místně příslušný k rozhodnutí je obecný soud navrhovatele, zákon tedy pamatuje 

na dostupnost ochrany pro osobu ohroženou. Návrh tohoto opatření (i opatření podle 

§76a) nelze odmítnout, soudce se tedy má pokusit o odstranění vad návrhu.  

V případě tohoto opatření (stejně jako u opatření podle §76a) není požadováno 

složení jistoty. Na rozdíl od opatření podle § 76b však není vyloučen nárok na náhradu 

škody, která přijatým opatřením vznikla. V případech domácího násilí je uplatnění 

nároku na náhradu škody velmi problematické a z hlediska ochrany ohrožených osob by 

bylo spíš vhodné tento nárok vyloučit, podobně jako to zákonodárce učinil v případě 

§76a.
22

 

Rozhodnutí o nařízení tohoto předběžného opatření je vykonatelné vyhlášením, 

pokud nedošlo k vyhlášení, je vykonatelné od okamžiku, kdy bylo vydáno. Předběžné 

opatření ze zákona zanikne, pokud navrhovatel ve stanovené lhůtě nepodá návrh na 

rozhodnutí ve věci samé a také v případě, že nebylo návrhu ve věci samé vyhověno 

a konečně pokud návrhu ve věci samé vyhověno bylo a od vykonatelnosti rozhodnutí ve 

věci uplynulo 15 dní. Předběžné opatření může zaniknout také rozhodnutím soudu, 

pokud již pominuly důvody, pro které bylo nařízeno. 

Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů 

s oprávněným je upraven v § 273b občanského soudního řádu. Jedná se o výjimku ze 

zásady dispoziční, která se jinak v exekučním řízení uplatňuje, protože pokud soud 

nařídil předběžné opatření podle §76b odst. 1, výkon tohoto rozhodnutí zajistí 

bezodkladně vždy soud prvního stupně, toto řízení tedy ovládá zásada oficiality. 

O přímém výkonu rozhodnutí lze však hovořit pouze v případě vykázání ze společného 

obydlí, v ostatních případech se jedná o výkon nepřímý, splnění povinnosti je tedy na 

povinném a případného výkonu rozhodnutí se musí domáhat přímo oprávněný, zde se 

                                                 
22

k tomu podrobněji Čuhelová, K.: Předběžné opatření ve věcech domácího násilí in Právní rádce, 2009 č. 1, 18-22 s. 
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tedy opět uplatní zásada dispoziční. Pokud povinný nedodržuje uložené povinnosti, 

může mu být opakovaně uložena pokuta. 

Úprava předběžných opatření v občanském soudním řádu určitě nezbytně 

přítomna být musí. Naše současná právní úprava však je místy nejasná, zejména kvůli 

četným novelizacím občanského soudního řádu, také v případě tohoto právního 

předpisu by byla vhodná jeho úplná rekodifikace. 
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3 Trestní právo a oběť domácího násilí 

Trestněprávní postih má být užit až jako ultima ratio. V případech domácího 

násilí se však často jedná o jediný způsob jak jeho oběti pomoci účinně a s konečnou 

platností. V případě, že k trestnímu řízení dojde, je nutné, aby s obětí domácího násilí 

bylo zacházeno adekvátním způsobem, což se v současné době často neděje. 

Trestní řád obsahuje poměrně rozsáhlý katalog práv poškozeného, úroveň jeho 

ochrany však stále není dostatečná, zejména existuje evidentní disproporce s mnohem 

rozsáhlejšími právy obviněného. Rozhodně by bylo žádoucí přijmout zcela nový trestní 

řád a v něm postavení poškozeného značně posílit.
23

 Také novely trestního řádu přijaté 

po roce 1989 se zaměřovaly především na rozšíření práv obviněného a práva 

poškozeného často zcela opomíjely nebo reflektovaly jen značně omezeně 

a nedostatečně. „V některých směrech můžeme postavení poškozeného v různých 

situacích označit za podružné. V řadě případů poškozený slouží orgánům činným 

v trestním řízení pouze jako podnět k zahájení trestního stíhání nebo jako důkazní zdroj 

o případném protiprávním jednání pachatele a šířeji se o jeho postavení již 

nezajímají.“
24

 

3.1 Pojem oběť  

Pojem oběť a pojem poškozený nejsou totožné a je třeba tyto pojmy rozlišovat. 

Pojem oběť byl do našeho právního řádu zaveden teprve poměrně nedávno, a to 

zákonem č. 209/1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, i když již 

předtím nauka pojem používala, avšak jednalo se o pojem kriminalistický resp. 

kriminologicko-viktimologický. Do našeho právního řádu byl pojem oběť převzat 

z mezinárodních dokumentů, které se zabývají ochranou práv obětí trestných činů, 

přijatých na půdě Rady Evropy
25

, OSN
26

 a Evropské unie. Pojem poškozený je tradičně 

užíván v trestním řádu pro označení jedné z procesních stran. 

                                                 
23

 K tomu podrobněji v kapitole 4 
24

 Jelínek, J.: Poškozený v trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, 9 s. 
25

 např. rezoluce (77) 27 Výboru ministrů Rady Evropy o odškodňování obětí násilných trestných činů, doporučení č. (2006) 8 

o pomoci obětem trestných činů 
26

 deklarace OSN č. 40/34 o základních principech spravedlnosti pro oběti trestného činu a pro oběti zneužívání moci z roku 1985. 

Ta definuje oběti jako osoby, kterým byla způsobena škoda individuálně nebo kolektivně. Za škodu považuje i fyzickou 
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3.1.1 Stručný nástin mezinárodního vývoje ochrany obětí trestných činů 

Obětem trestných činů začala být věnována pozornost vlastně až v 50. letech 

20. století, v souvislosti se vznikem samostatné vědy o obětech trestných činů nazývané 

viktimologie. O problematiku odškodňování těchto obětí začal být zájem na vnitrostátní 

i mezinárodní úrovni v polovině 80. let 20. století.  

První zákon tohoto druhu byl přijat ve Velké Británii v roce 1964, následovalo 

Finsko v roce 1973, o rok později Irsko, v roce 1975 pak Norsko a Holandsko, další rok 

poté Německo, v roce 1977 Francie, v roce 1978 Švédsko, v roce 1982 Rakousko, 

v roce 1984 Lucembursko a Švýcarsko, následující rok Belgie a v roce 1991 

Portugalsko.
27

  

V posledních letech se oběti trestných činů dostaly také do popředí zájmu 

Evropské unie, která v této souvislosti přijala významné dokumenty, zejména Rámcové 

rozhodnutí Rady EU 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí 

v trestním řízení (dále jen „rámcové rozhodnutí“) a Směrnici Rady EU 2004/80/ES 

o odškodňování obětí trestných činů z 29. dubna 2004 (dále jen „směrnice“). 

Rámcové rozhodnutí zejména zavádí povinnost členských států Evropské unie 

zajistit obětem trestných činů řádné postavení v trestním řízení a zaručit ochranu jejich 

práv. Dále zakotvuje povinnost citlivého zacházení se zvlášť zranitelnými oběťmi, tento 

pojem rámcové rozhodnutí však nedefinuje, proto k němu členské státy přistupují různě, 

rozhodně pod něj můžeme subsumovat oběti domácího násilí. Rámcové rozhodnutí 

obsahuje výčet řady práv oběti, mimo jiné právo na informace a také se zaměřuje na 

prevenci sekundární viktimizace. Rámcové rozhodnutí je promítnuto do navrhovaného 

zákona o obětech trestných činů. 

                                                                                                                                               
nebo duševní újmu, emocionální strádání, materiální škodu nebo značnou škodu na jejich základních právech jednáním (konáním) 

nebo opomenutím, které je v rozporu s vnitrostátními zákony členských států. Navíc jsou za oběti v některých případech považováni 

také nejbližší rodinní příslušníci nebo osoby, které jsou v přímé péči oběti atp. 
27

 srov. Císařová D., Aktuální otázky statusu oběti trestného činu resp. Poškozeného in Šimovček, I., ed.: Harmonizacia procesných 

práv v trestnom konání v členských štátoch Európskej únie. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 

v rámci projektu VEGA č. 1/0011/08 v Trnavě dňa 10. 6. 2009. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2009, 39 

s. 
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Směrnice upravuje odškodňování obětí trestných činů, k nimž došlo v tzv. 

přeshraničních situacích, tedy v případech, kdy došlo ke spáchání trestného činu na 

oběti v jiném členském státě, než kde má oběť trvalé bydliště. Oběť má právo žádat 

o odškodnění v členském státě, kde k trestnému činu došlo, tento stát odškodnění také 

vyplatí. 

3.1.2 Různé nahlížení na pojem oběť 

V českém právním řádu se pojmu oběť užívá zatím jen v zákoně 

č. 209/1997 Sb., o peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Trestní řád používá pojem 

poškozený, tento trestněprocesní institut však není totožný s pojmem oběti. Na pojetí 

chápání pojmu oběť existují různé názory. Podle platné české právní úpravy je pojem 

oběť v jistém směru užší než pojem poškozený, protože obětí může být pouze osoba 

fyzická, v jistém smyslu však naopak širší, protože za oběť se považuje i tzv. oběť 

nepřímá, tedy osoba pozůstalá v určitém poměru k oběti, tato nepřímá oběť nemá 

postavení poškozeného. 

Učebnice D. Císařové, J. Fenyka, T. Gřivny a kol.
28

 považuje pojem oběť za 

pojem užší než poškozený podle trestního řádu, protože pojem oběť byl do zákona 

o poskytnutí pomoci obětem trestné činnosti zapracován jen ve vztahu k vlastnímu 

účelu tohoto zákona. Také J. Jelínek považuje ve své učebnici
29

 pojem poškozený za 

pojem širší než pojem oběť. 

Existují však i názory opačné
30

, podle nichž je pojem oběť naopak širší než 

pojem poškozený, protože zahrnuje nejen osoby, které utrpěly určitou újmu v přímé 

souvislosti s trestným činem, ale také osoby, které utrpěly újmu zprostředkovaně. 

V případě těchto zprostředkovaných obětí se může jednat zejména o blízké rodinné 

příslušníky oběti trestného činu. V tomto širším pojetí škoda podle citovaných autorů 

zahrnuje i psychické škody, emocionální strádání, omezení základních práv a také 

sekundární viktimizaci oběti. 

                                                 
28

 Císařová, D. Fenyk, J., Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 195 s. 

29
 Jelínek, J. a kol: Trestní právo procesní. 2. vydání. Praha: Leges, 2011 257 s. 

30
 např. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 2., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2003 s. 266 a 267 a Král, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 1998, IX s. 
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Například podle J. Ivora
31

 existují v teorii minimálně tři různá chápání tohoto 

pojmu. Nejširší pojetí pojmu považuje za oběť každého člověka, který utrpěl jakoukoliv 

újmu, která mu mohla být způsobena nejen trestným činem, ale také například válkou, 

živelnou pohromou nebo diskriminací. Další pojetí pojmu, nazývané široké, za oběť 

označuje nejen osobu, ale také organizaci a morální nebo právní pořádek, který je 

poškozený případně zničený trestným činem. V úzkém pojetí je pak za oběť 

považována pouze fyzická osoba, která trestným činem utrpěla jakoukoliv újmu, ať už 

na životě, zdraví, majetku, cti či dalších právech. 

 D. Císařová
32

 dělí osoby poškozené trestným činem rovněž do tří skupin. Do 

první skupiny řadí osoby, které plní ve společnosti určitou funkci, z jejíhož titulu jsou 

vystaveni určitému vyššímu ohrožení resp. nebezpečí, než ostatní občané, jedná se 

zejména o pracovníky určitých profesí nezbytných pro společnost, tedy pracovníky 

Policie a armády, ale i některé další profese, např. poštovní doručovatele, osoby, které 

přenášejí peníze, přičemž roli této první skupiny ve společnosti můžeme charakterizovat 

jako roli pozitivní. Druhou skupinu tvoří náhodné oběti trestných činů, jedná se tedy o 

osoby, které lze označit pojmem neutrální, tedy bez zvláštních vztahů k pachateli. 

Konečně do třetí skupiny zařazuje ty oběti, které svým určitým negativním chováním 

„přispěly“ ke spáchání trestného činu. Může se jednat typicky o chování vysloveně 

protiprávní, amorální nebo lehkomyslné. 

 Kriminologie považuje za oběť fyzické osoby, které byly bezprostředně dotčeny 

trestným činem. V kriminologii existuje řada typologií oběti. Typologie obětí dle 

Hołysta rozlišuje oběti, které zavinily svou viktimizaci a ty, které ji nezavinily. Oběť 

mohla svou viktimizaci zavinit individuálně např. svou provokací nebo příslušností 

k určité rizikové, negativně hodnocené skupině (např. prostitutka). U obětí, které svou 

viktimizaci nezavinily, se opět objevuje členění na individuální (např. občan, který 

bránil přepadeného a sám při tom utrpěl újmu) a na základě příslušnosti k určité, 

pozitivně hodnocené skupině (např. policisté).
33

 Další klasifikace vymezuje oběti 

zúčastňující se, kdy dochází k interakci mezi ní a pachatelem a oběť nezúčastňující se, 

                                                 
31

 Ivor, J.: Obete kriminality ako mnohostranný a interdisciplinárny fenomén in Záhora, J., Kert, R., ed.: Obete kriminality – 

Victims of crime. Bratislava: Eurokódex, 2010 
32

 Císařová D., Aktuální otázky statusu oběti trestného činu resp. Poškozeného in Šimovček, I., ed.: Harmonizacia procesných práv 

v trestnom konání v členských štátoch Európskejúnie. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci 

projektu VEGA č. 1/0011/08 v Trnavě dňa 10. 6. 2009. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2009 
33 srov. Novotný O., Zapletal J. a kol. Kriminologie. Praha:  Eurolex Bohemia, 2001, 137 s. 
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u které k této interakci nedochází. Rozlišuje se také oběť provokující, která se sama 

vystavila nebezpečí, ať už bezděčně proto, že podcenila situaci nebo se vystavila riziku 

záměrně, oběť predestinovanou, u které viktimizace hrozí s velkou pravděpodobností, 

oběť předstírající, která si vše pouze vymýšlí, oběť hypertrofující, která svou újmu 

způsobenou pachatelem trestného činu značně zveličuje, dobrovolnou oběť, která 

s poškozením souhlasila (např. kvůli svému masochismu), oběť recidivista, u které 

k viktimizaci dochází opakovaně (např. kvůli její naivitě či nebezpečnému povolání), 

oběť latentní, která zůstává před veřejností a orgány činnými v trestním řízení utajena 

a oběť nepravá, která se ocitla tzv. v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Na základě 

typologie obětí se v případě domácího násilí vždy jedná o oběť zúčastňující se, dochází 

zde k vzájemné interakci, proto domácí násilí označujeme za vztahový delikt. Velmi 

často se setkáváme se skrytou (latentní) obětí, která domácí násilí nikde neoznámí. 

Zásadně se nesetkáváme s oběťmi dobrovolnými a provokujícími, ačkoli oběti 

domácího násilí často bývají nařčeny, že s násilným jednáním pachatele souhlasily nebo 

ho k němu vyprovokovaly. Oběť hypertrofující se vyskytnout může, zejména pokud 

žena, po delší dobu trvajícím domácím násilí, vyhledá odbornou pomoc, může mít 

tendenci trochu nadsadit prožité násilí, ať už úmyslně, v domnění, že se tak pachatele 

spíše „zbaví“, anebo kvůli tomu, že z jejího subjektivního pohledu došlo k rozsáhlejší 

újmě, než jak vyplyne z následného vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. 

Jednotný profil oběti domácího násilí neexistuje, pozorujeme pouze určité 

rizikové faktory, především dětství poznamenané násilím v rodině, které směřovalo buď 

přímo vůči dítěti anebo bylo dítě jeho svědkem. Dříve se v souvislosti s domácím 

násilím často zmiňovaly patologické rysy osobnosti ženy, především masochistické 

sklony a hysterie. Tyto názory, že žena se stává obětí násilí dobrovolně a má v něm 

zálibu nebo k němu sama provokuje, zahraniční výzkumy zcela jednoznačně vyvrátily. 

Společným charakteristickým znakem všech obětí domácího násilí je jejich horší 

psychické i fyzické zdraví. Partnerský vztah, ve kterém se vyskytuje násilí, představuje 

velmi závažný stresor. Mezinárodní stupnice stresu řadí domácí násilí na pátý stupeň 

závažnosti ze šesti. Protože k domácímu násilí dochází zpravidla po delší dobu, není 

nijak výjimečné psychické zhroucení oběti. Neustálý stres má neblahý vliv na psychické 

ale i fyzické zdraví oběti.   
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3.1.3 Peněžitá pomoc obětem trestných činů 

Peněžitou pomoc obětem trestných činů zavedl zákon č. 209/1997 Sb., 

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, poskytuje ji stát za splnění 

určitých podmínek. „Zákon je koncipován tak, že na jeho podkladě vznikají právní 

vztahy mezi státem a obětí. Vztahu mezi pachatelem trestného činu, který odpovídá za 

způsobenou škodu, a obětí, které přísluší nárok na náhradu škody, se tento zákon přímo 

netýká.“
34

  

Zákon vychází z několika principů, především, že stát bude poskytovat pomoc 

pouze na odškodnění závažnější újmy na zdraví, protože taková újma ztěžuje 

poškozenému, aby mohl pomocí vlastních sil dále žít za stejných podmínek, jaké měl 

před vznikem újmy. Dále stát bude poskytovat pomoc jen na částečné odškodnění, 

protože je důvodné po oběti požadovat, aby vlastním aktivním přičiněním přispěla 

k odhalení, usvědčení a odsouzení pachatele. Při stanovení výše pomoci stát vychází 

z výše neuhrazené škody a přihlíží se k dalším okolnostem, na základě čehož má být 

zajištěno, aby peněžitou pomoc získaly zejména ty oběti, které ji vzhledem ke svému 

věku, pracovní způsobilosti a sociální situaci nejvíce potřebují. Zákon zároveň obsahuje 

důvody, pro které se pomoc neposkytne, aby se zabránilo jejímu zneužívání. Dále 

poskytnutí pomoci je smysluplné pouze tehdy, pokud k němu dojde co nejrychleji, proto 

vyřizování žádostí o peněžitou pomoc musí být co nejjednodušší a nejrychlejší. 

Poslední zásadou je právo státu na vrácení vyplacené pomoci od oběti, která se domohla 

odškodnění, tohoto práva se však stát může za určitých podmínek vzdát.
35

  

 Podle tohoto zákona se obětí rozumí fyzická osoba, které v důsledku trestného 

činu vznikla škoda na zdraví. Za oběť se 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. 

Podmínek pro vznik nároku na peněžitou pomoc existuje několik, pokud jsou 

všechny zákonem stanovené podmínky splněny, má oběť na poskytnutí pomoci nárok 

                                                 
34 Král, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, IX s. 
35

 převzato z Král, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, X a XI s. 



42 

a stát je tedy povinen ji poskytnout. Výše poskytnuté pomoci se bude odvíjet od 

konkrétních okolností případu a poměrů oběti. Peněžitou pomoc poskytuje stát 

prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, po vyplacení pomoci nevzniká žádný vztah 

mezi státem a pachatelem trestné činnosti a také nedochází k žádné změně ve výši 

škody, na kterou má oběť vůči pachateli nárok. Pomoc spočívá v jednorázovém 

poskytnutí peněžité částky, která má sloužit k překonání zhoršené sociální situaci, která 

u oběti vznikla v důsledku trestného činu.  

Jako základní podmínku pro vznik nároku na peněžitou pomoc od státu zákon 

stanoví, že oběti musí vzniknout v důsledku jednání, které má znaky trestného činu, 

újma na zdraví. Z toho vyplývá, že mezi jednáním pachatele, jež vykazuje znaky 

trestného činu a vzniklou újmou na zdraví oběti musí existovat příčinná souvislost. 

Poskytovaná pomoc zahrnuje jen částku, která vyjadřuje peněžitou náhradu části škody 

vzniklé na zdraví.
36

  

Pomoc se poskytne, pokud škoda na zdraví nebo v důsledku smrti způsobená 

trestným činem nebyla plně uhrazena. Škodu, která vznikla ze spáchaného trestného 

činu, by měl nahradit především pachatel. Zákon tak pamatuje na případy, kdy se oběť 

od pachatele odškodnění z různých důvodů (například pro jeho insolventnost) 

nedočká.
37

 

Dále oběť je občanem České republiky, který zde má trvalý pobyt nebo se zde 

obvykle zdržuje, případně osobou cizí státní příslušnosti, která v souladu se zvláštními 

právními předpisy
38

 pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu delší než 

90 dnů nebo zde požádala o udělení azylu, případně jej již získala.
39

 

Poskytnutí pomoci nemusí být podmíněno tím, že o vině pachatele rozhodl 

odsuzující rozsudek. Pomoc se poskytuje také, když byl pachatel zproštěn obžaloby pro 

                                                 
36

 Náhrada škody na majetku se podle tohoto zákona neposkytuje, i kdyby škoda vznikla v příčinné souvislosti s trestným činem. 

Nárok na náhradu škody na zdraví může obsahovat určité dílčí nároky. Může se jednat o odškodnění bolesti, odškodnění ztížení 

společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu na důchodu, náhradu nákladů léčení, náhradu nákladů na výživu pozůstalým při úmrtí 

a náklady pohřbu. 
37

 Význam pro posouzení toho, zda škoda byla uhrazena, případně v jaké výši může mít existence pojištění a následné pojistné 

plnění pojišťovnou. K tomu podrobněji Král, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 1998, s. 15 a 16 
38

 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
39

 na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 
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nepříčetnost. Pomoc lze navíc poskytnout také, když takový rozsudek nebyl vyhlášen 

nebo nenabyl právní moci, anebo když nebylo zahájeno trestní stíhání proto, že pachatel 

není znám nebo ho není možné obvinit, anebo pokud brání trestnímu stíhání zákonná 

překážka a na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení neexistují 

důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti 

způsobena škoda na zdraví. Oběť tak nemusí s podáním žádosti čekat na výsledek 

trestního stíhání. Rozhodující podklad pro přiznání pomoci představuje výsledek šetření 

orgánů činných v trestním řízení. 

Zákon uvádí taxativní výčet důvodů, kdy pomoc nelze poskytnout, tyto důvody 

jsou obligatorní, takže v případě, že nějaký z nich existuje, znamená to vždy, že pomoc 

poskytnuta nebude. Pomoc se oběti neposkytne, pokud oběť nedala souhlas s trestním 

stíháním pachatele, v případě, že to zákon vyžaduje anebo tento souhlas byl vzat zpět. 

Dále pokud oběť neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost 

zejména tím, že bez zbytečného odkladu nepodala oznámení o trestném činu, 

v souvislosti s nímž požaduje náhradu škody. Dalším důvodem neposkytnutí pomoci je, 

že oběť jako svědek v trestním řízení využila s odvoláním na svůj poměr k pachateli 

práva odepřít výpověď. Pomoc se neposkytne také tehdy, když zdravotní poškození 

nedosáhne určité intenzity dle příslušné vyhlášky ministerstva zdravotnictví (100 bodů). 

Pomoc se neposkytuje oběti, která je stíhána jako spoluobviněný v trestním řízení 

vedeném pro trestný čin, v důsledku kterého byla poškozena na zdraví nebo byla 

účastníkem tohoto trestného činu. 

Pomoc se poskytuje v určitých paušalizovaných částkách, stanovených 

v § 7 zákona. Stejné ustanovení obsahuje i limity, které poskytnutá pomoc nesmí 

překročit. Přímé oběti trestného činu podle § 2 odst. 1 zákona se poskytne pomoc 

v paušální částce 25 000 Kč, nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na 

výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které 

oběť z titulu náhrady škody již obdržela. Přitom pomoc nesmí přesáhnout ve svém 

součtu částku 150 000 Kč. Pozůstalému po oběti definovaném v § 2 odst. 2 se poskytuje 

pomoc v paušální částce 150 000 Kč, přičemž pomoc nesmí ve svém součtu přesáhnout 

částku 450 000 Kč. Pokud činí počet obětí více než tři osoby, poskytovaná částka se 

u každé oběti přiměřeně krátí. Částka poskytnuté pomoci může být zkrácena nebo se 
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nepřizná vůbec, přičemž se přihlíží k sociální situaci oběti a dále k tomu, zda a do jaké 

míry oběť spoluzavinila vznik škody a zda oběť využila všech zákonných prostředků 

k uplatnění nároku na náhradu škody na pachateli. 

O poskytnutí peněžité pomoci je třeba žádat u ministerstva spravedlnosti. 

Žádost
40

 je třeba podat do jednoho roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě 

způsobené trestným činem. Pokud oběť v této lhůtě žádost nepodá, právo na poskytnutí 

peněžité pomoci zaniká, jedná se tedy o lhůtu prekluzivní. Ministerstvo nevydává 

o vyřízení žádosti žádné rozhodnutí, nejedná se tedy o správní řízení, peněžitou pomoc 

buď poskytne, nebo žádost zamítne, což musí odůvodnit. Podání opravných prostředků 

je vyloučeno. Oběť má v případě zamítnutí žádosti možnost svou žádost opravit resp. 

doplnit. Orgány činné v trestním řízení musí oběť poučit o tom, za jakých podmínek 

může o poskytnutí pomoci žádat, pokud se vede řízení o trestném činu, v jehož 

důsledku vznikla škoda na zdraví nebo smrt. 

Oběť, která obdržela od státu peněžitou pomoc, je povinna do pěti let 

poskytnutou částku vrátit, pokud v této lhůtě obdržela alespoň částečnou náhradu 

škody. Pokud však stát své právo na vrácení poskytnuté pomoci neuplatní u soudu do 

dvou let od uplynutí pětileté lhůty, tak toto jeho právo zaniká. Vrací se částka, kterou 

oběť obdržela jako náhradu škody, maximálně však do výše poskytnuté peněžité 

pomoci od státu. Stát se může na základě žádosti oběti vzdát svého práva na vrácení 

poskytnutých peněz, odůvodňuje-li to sociální situace oběti, na učinění tohoto úkonu 

nemá oběť právní nárok. 

Vztahy podle tohoto zákona mezi obětí a státem mají občanskoprávní povahu, 

takže pokud zákon nestanoví jinak, aplikuje se na ně občanský zákoník.
41

 

Zákon upravuje také poskytování peněžité pomoci v přeshraničních případech 

mezi členskými státy Evropské unie. 

  

                                                 
40

 její náležitosti obsahuje § 10 zákona 
41 Podrobněji k problematice odškodňování obětí zejména Král, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998 
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3.2 Poškozený dle trestního řádu 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, pojem oběť trestného činu není totožný 

s pojmem poškozený podle trestního řádu. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád definuje 

poškozeného v § 43 odst. 1 jako toho, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo toho, na jehož úkor se pachatel 

trestným činem obohatil.
42

 Toto vymezení poškozeného je shodné pro všechna stadia 

trestního řízení. Za majetkovou újmu se považuje majetková škoda, která spočívá 

ve zmenšení majetku poškozeného nebo neuskutečněném přínosu do majetku 

poškozeného a která je vyjádřitelná v penězích. Nemajetková újma spočívá například 

v pohlavním zneužití, pomluvě atd. Bezdůvodné obohacení se vymezuje shodně jako 

v právu občanském.
43

 Za poškozeného se považuje i osoba, které pachatel jeho 

zaviněním vzniklou majetkovou škodu již nahradil. Toto široké vymezení zpřesňuje 

§ 43 odst. 2, podle něhož se za poškozeného nepovažuje ten, kdo se sice cítí být 

trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena 

zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem. Další 

omezení obsahuje § 310a, který vylučuje pro účely narovnání právního nástupce 

z možnosti vykonávat práva poškozeného.
44

 Poškozeným může být nejen osoba fyzická, 

ale i osoba právnická, včetně státu. 

 Trestní řád rozlišuje dvě skupiny poškozených, jednak ty poškozené, kteří mají 

právo žádat náhradu škody a tedy se účastnit adhezního řízení, jednak poškozené, kteří 

toto právo nemají. Druhá skupina poškozených disponuje pouze procesními právy. 

Poškozený, který se zároveň může účastnit adhezního řízení (§ 43 odst. 3 trestního řádu) 

disponuje oproti poškozenému, který toto právo nemá, některými dalšími právy, o tom 

bude pojednáno níže. Každý poškozený podle § 43 dost. 3 TŘ, který je subjektem 

adhezního řízení, bude vždy zároveň poškozeným podle § 43 odst. 1 TŘ, toto však 

neplatí naopak, z čehož vyplývá, že pouze někteří poškození mají právo požadovat 

náhradu škody v rámci adhezního řízení. Poškozený se subjektem adhezního řízení 

                                                 
42

. Legální definice poškozeného se změnila novelou na základě zákona č. 181/2011 Sb., s účinností od 1. 7. 2011, do té doby 

trestní řád definoval poškozeného jak toho, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná 

škoda. 
43

 V občanském zákoníku je definováno jako majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného 

právního důvodu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů srov. 

§ 452 odst. 2 obč. zák. 
44

 srov. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 2. Aktualizované vydání. Praha: Leges, 2011, 

580 s. 
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stane až řádným uplatněním nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení, navíc uplatnění nároku musí směřovat vůči určité osobě 

a musí být učiněno k tomu oprávněnou osobou. Za oprávněnou osobu k tomuto úkonu 

se považuje především poškozený, dále jeho zákonný zástupce, zmocněnec nebo 

opatrovník nebo jeho právní nástupce. Pokud škodu způsobilo více obviněných, musí 

být nárok uplatněn vůči každému obviněnému.  

Každý poškozený je vždy stranou v trestním řízení, což stanoví 

§ 12 odst. 6 trestního řádu. Postavení poškozeného je zcela nezávislé, zejména na 

státním zástupci. Ačkoliv se jejich cíle často shodují, nemusí být a také nebývají úplně 

totožné. „Poškozený je jinak zpravidla zařazován k orgánům vykonávajícím žalobní 

funkci; v procesu stojí na straně obžaloby. Na rozdíl od státního zástupce či policejního 

orgánu však poškozený nemusí vystupovat v trestním řízení nestranně (srov. 

§ 2 odst. 5 věta druhá a třetí, §30 odst. 1 TrŘ). Může tedy v průběhu trestního řízení 

uvádět a prokazovat jen to, co jednoznačně svědčí proti obviněnému.“ 
45

 Poškozený 

rozhodně nemá postavení orgánu zastupujícího veřejnou žalobu v trestním řízení, toto 

postavení náleží státnímu zástupci, na základě jehož obžaloby (případně trestního 

příkazu) je možné konat trestní stíhání před soudem.  

Za určitých okolností poškozený může vystupovat i na straně obviněného, 

například jedná-li se o osobu jemu blízkou.  

3.2.1 Vývoj postavení poškozeného v trestním řádu po roce 1989 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád byl na svou dobu v jistých ohledech poměrně 

moderním předpisem, zejména rozšířil možnost vyřešit náhradu škody způsobené 

trestným činem již v trestním řízení a posílil postavení osoby, která byla poškozena 

trestným činem tím, že této osobě přiznával postavení strany a umožňoval jí aktivně se 

účastnit trestního řízení tak, aby napomohla objasnění trestného činu. Možnost aktivně 

vystupovat v trestním řízení měl nově nejen ten, komu byl trestným činem poškozen 

majetek, ale i ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví nebo způsobena 

morální nebo jiná škoda, trestní řád tak rozšířil zákonnou definici poškozeného oproti 

předcházející úpravě. Poškozený byl tedy definován jako ten, komu bylo trestným 
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Růžička, M., Púry, F., Zezulová J.: Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2007 236 s. 
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činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Tato definice 

přečkala všechny novelizace trestního řádu až do roku 2011, kdy byla definice 

poškozeného na základě novelizujícího zákona č. 181/2011 Sb. s účinností od 1. 7. 2011 

změněna. 

Trestní řád prošel v průběhu let řadou novelizací, v této práci se dále budu 

zabývat pouze některými změnami provedenými v souvislosti se změnou režimu po 

roce 1989, které se dotkly postavení poškozeného.
46

  

První polistopadovou novelou byl zákon č. 178/1990 Sb., který provedl velké 

množství změn, mimo jiné i ohledně postavení poškozeného. Novela zrušila oprávnění 

prokurátora podat návrh na náhradu škody v adhezním řízení, kterým do té doby 

disponoval. Je sporné, zda toto opatření bylo v zájmu poškozeného, vhodnější by zřejmě 

bylo tuto možnost zachovat, což by umožňovalo důslednější zajištění práv 

poškozeného, novela tedy měla spíš zrušit pouze to, aby určitý druh majetku dotčeného 

trestným činem byl pro podání návrhu prokurátorem zvýhodněn. Novela také zavedla 

jako podmínku pro stíhání některých deliktů souhlas poškozeného. Až do účinnosti 

novely, tedy do 30. 6. 1990, byly orgány činné v trestním řízení povinny stíhat všechny 

trestné činy, o nichž se dozvěděly z úřední povinnosti, bez ohledu na postoj 

poškozeného. Trestní stíhání pro taxativně vyjmenované trestné činy (jednalo se o 20 

skutkových podstat) tak bylo nově, v případě, že mezi obviněným a poškozeným 

existoval příbuzenský nebo obdobný vtah, podmíněno až do stadia odvolacího řízení 

souhlasem poškozeného. Tato změna představovala poměrně velký zásah do dosavadní 

koncepce trestního řádu a zřejmě překračovala rozsah aktuálně nezbytně nutných změn, 

které měla tato novela dle své důvodové zprávy provádět. Novela také zavedla institut 

opatrovníka poškozeného pro případy, kdy jeho zákonný zástupce nemohl vykonávat 

svá práva dle trestního řádu, a hrozilo nebezpečí z prodlení. Zavedení institutu 

opatrovníka reagovalo na potřeby praxe, protože často docházelo k tomu, že v případě 

kolize mezi zákonnými zástupci docházelo k nerespektování zákonných práv 

nezletilých poškozených. Novela také rozšířila práva poškozeného v tom, že nově mohl 

podat stížnost proti usnesení o odložení věci, což do té doby mohl pouze oznamovatel. 

Poškozený však stále nemohl podávat opravné prostředky proti jiným konečným 
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 Podrobněji k původnímu znění a novelám trestního řádu např. Růžička, M., Púry, F., Zezulová J.: Poškozený a adhezní řízení 

v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007 184 s. a násl. 
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rozhodnutím v přípravném řízení (proti rozhodnutí o postoupení věci a o zastavení 

trestního stíhání). 

Další novela trestního řádu č. 558/1991 Sb. znovu odebrala poškozenému právo 

podat stížnost proti usnesení o odložení věci, nadále tak toto právo náleželo opět pouze 

oznamovateli. Důvodem bylo, že trestní řízení se přímo nedotýká poškozeného a neměl 

by proto mít možnost do něj takto zasahovat. Změna byla provedena také v institutu 

souhlasu poškozeného s trestním stíháním, když na konec § 163a odst. 3 byla připojena 

věta, že výslovně odepřený souhlas nelze znovu udělit. 

Novela č. 292/1993 Sb. zejména opět zavedla oprávnění poškozeného podat 

stížnost proti usnesení o odložení věci, oznamovatel se o odložení věci měl vyrozumět 

pouze, pokud o to požádal. Novelou byla zavedena nová forma odklonu tzv. podmíněné 

zastavení trestního stíhání, jednou z podmínek pro použití tohoto institutu bylo, že 

obviněný nahradil poškozenému způsobenou škodu nebo s ním o její náhradě uzavřel 

dohodu, případně učinil jiná opatření k její náhradě. 

Zavedení dalšího odklonu, konkrétně narovnání, novelou č. 152/1995 Sb. se také 

významně dotklo postavení poškozeného. V rámci narovnání bylo možné podle teorie 

i praxe vypořádat i takovou škodu, jejíž náhrada by v adhezním řízení nepřipadala 

v úvahu. Smyslem narovnání bylo vypořádání všech škodlivých následků trestného 

činu, tedy celkové urovnání vztahů mezi obviněným a poškozeným. 

Jednu z nejrozsáhlejších novel představoval zákon č. 265/2001 Sb. Nově 

vložený odst. 2 do § 43 určitým způsobem upravil pojem poškozeného. Podle většiny 

autorů se jednalo o pouhé zpřesnění úpravy, nikoliv o zúžení pojmu poškozeného. 

Novela také rozšířila okruh práv poškozeného a zároveň zavedla možnost pro 

poškozeného se těchto práv výslovným prohlášením vzdát. Nové ustanovení § 45a 

navázalo na převažující praxi a výslovně zakotvilo, že doručování veškerých písemností 

určených poškozenému se provádí na adresu, kterou poškozený uvede. V případech, 

kdy je poškozený zastoupen zmocněncem se doručuje pouze jemu; to však neplatí, 

jestliže se poškozenému zasílá výzva, aby osobně něco vykonal. Ustanovení § 51a pak 

zavedlo právo na bezplatné zastoupení, případně zastoupení za sníženou odměnu 

poškozeného, který uplatnil nárok na náhradu škody, pokud to odůvodňují jeho 
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majetkové poměry. Změna se dotkla také ustanovení týkajícího se trestního stíhání se 

souhlasem poškozeného, když dosavadní jediné ustanovení bylo rozděleno do dvou- 

§ 163 a § 163a. Výčet skutkových podstat se rozšířil o další a počet trestných činů tak 

stoupl na 26. Také došlo k rozšíření podmínek, za kterých se institut souhlasu 

poškozeného s trestním stíháním neuplatní, jejich výčet je dodnes v § 163a odst. 1. Také 

byla podstatně rozšířena možnost poškozeného podávat opravné prostředky i proti 

konečným rozhodnutím v přípravném řízení, tj. proti usnesení o postoupení věci jinému 

orgánu a proti usnesení o zastavení trestního stíhání. Poškozený také mohl nově podat 

stížnost proti usnesení o schválení narovnání v rámci předběžného projednání obžaloby, 

v hlavním líčení i mimo hlavní líčení. Novela také zavedla povinnost soudu rozhodnout 

o nároku na náhradu škody v adhezním řízení zpravidla vždy pozitivně, pokud byl 

obviněný uznán vinným.  

V roce 2004 (1. ledna) nabyl účinnosti zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže, který jako jednu ze základních zásad trestního řízení uvádí zásadu 

uspokojení zájmů poškozeného v § 3 odst. 7. Dále v § 45 podrobněji vymezuje 

postavení a práva poškozeného v řízení ve věcech mladistvých. Zákon také zavedl 

novou formu odklonu – odstoupení od trestního stíhání mladistvého. 

Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o 

změně zákonů z hlediska práv poškozeného především zavedl do trestního řádu v § 47a 

institut peněžité jistoty. 

Novela provedená zákonem č. 283/2004 Sb. promítla názory odborníků a také 

ustanovení mezinárodních dokumentů a zakotvila v § 44a povinnost poskytovat za 

určitých okolností poškozenému informace o propuštění obviněného z vazby nebo 

výkonu trestu odnětí svobody nebo o tom, že z nich uprchl. Také byly upraveny dvě 

nové formy odklonu ve zkráceném přípravném řízení, jedná se o podmíněné odložení 

návrhu na potrestání a odložení věci za současného schválení narovnání. Proti 

usnesením, kterými se rozhoduje o těchto odklonech, může poškozený podat stížnost. 

Z dalších novel měl na postavení poškozeného vliv zákon č. 306/2009 Sb., který 

do trestního řádu zavedl nový § 8a. Toto ustanovení, v souladu s vývojem mezinárodní 

ochrany práv poškozeného, upravuje zákaz zveřejňování informací o osobách 
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zúčastněných na trestním řízení, které se přímo netýkají trestné činnosti. V přípravném 

řízení navíc nesmějí být zveřejněny informace umožňující zjištění totožnosti osoby, 

proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka; takové 

informace mohou v nezbytném rozsahu zveřejnit pouze pro účely pátrání po osobách 

nebo pro dosažení účelu trestního řízení. Ustanovení tedy mimo jiné chrání osobnost 

poškozeného. Ochraně poškozeného mladšího 18 let se věnuje zvýšená pozornost 

a zveřejňování informací, které se jej týkají, podléhá přísnějšímu režimu. 

Další významnou novelu přinesl zákon č. 181/2011, který poprvé od účinnosti 

trestního řádu změnil definici poškozeného. Za poškozeného je nyní považován ten, 

komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková 

újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Před touto novelou, 

jak již bylo řečeno, se za poškozeného považoval ten, komu bylo trestným činem 

ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Nově tak může 

poškozený v rámci adhezního řízení navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil 

obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla 

poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které 

obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Poškozenému se tak otevírá možnost 

požadovat po obžalovaném nejen náhradu škody, která mu byla trestným činem 

způsobena, ale také náhradu nemajetkové újmy, případně vydání bezdůvodného 

obohacení. Před touto novelou mohl poškozený požadovat pouze náhradu škody 

majetkové, to znamená vyjádřitelné v penězích.
47

  

Zákon č. 207/2011 Sb. ještě více zpřísnil zveřejňování informací o totožnosti 

poškozeného a některých dalších osob zúčastněných na trestním řízení během 

přípravného řízení. Tyto informace, které by vedly ke zjištění totožnosti, nyní 

v přípravném řízení není možné zveřejnit vůbec, tedy ani v případech, kdy to bylo 

doposud možné. Takové informace mohly dříve orgány činné v trestním řízení 

v nezbytném rozsahu zveřejnit pouze pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení 

účelu trestního řízení. 

                                                 
47

 srov. Šámal P. a kol.: Trestní řád. Komentář díl I. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008 315 s. 
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3.2.2 Práva poškozeného 

 Jak již bylo řečeno, trestní řád přiznává poškozenému poměrně rozsáhlá práva, o 

jejichž existenci jej musí poučit orgány činné v trestním řízení. Poškozený však není 

povinen tato práva vykonávat, dokonce se jich může výslovným prohlášením před 

orgánem činným v trestním řízení vzdát. 

 Podle § 43 dost. 1 TŘ má každý poškozený právo nahlížet do spisů, činit návrhy 

na doplnění dokazování, účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání 

a před skončením řízení se vyjádřit k věci. Další procesní právo zakotvuje zákon 

č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, který v §2 odst. 2 stanoví oprávnění 

poškozeného dávat souhlas k provedení mediace. 

 Podle § 157a odst. 1 trestního řádu už v přípravném řízení je poškozený 

oprávněn požadovat odstranění průtahů řízení či závad v postupu policejního orgánu po 

státním zástupci. Má také právo na doručení usnesení o odložení věci, proti němuž 

může podat stížnost, která má odkladný účinek (§ 159a odst. 6 a 7 TŘ). 

 Poškozený dále disponuje právem činit návrhy na doplnění dokazování, které 

zakotvuje jednak § 43 odst. 1 a také § 215 odst. 4 TŘ.  

 Poškozený také disponuje právem na doručení obžaloby, v případě, že je znám 

jeho pobyt (případně sídlo), to zakotvuje § 196 dost. 1 TŘ. Značně důležité oprávnění 

poškozeného znamená právo účastnit se hlavního líčení, v jehož průběhu navíc může 

klást vyslýchaným osobám otázky se souhlasem předsedy senátu. Před skončením 

hlavního líčení má poškozený právo pronést závěrečnou řeč. Obdobně se může 

účastnit veřejného zasedání konaného o odvolání a před jeho koncem se vyjádřit k věci. 

 Poškozený má podle § 64 odst. 1 písm. b) TŘ právo na doručení opisů 

rozhodnutí, které může napadnout stížností. Jedná se o usnesení o postoupení věci 

jinému orgánu podle § 171 TŘ, usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172 TŘ, 

dále usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 TŘ, usnesení 

o tom, že se obviněný ve zkušební době podmíněně zastaveného trestního stíhání 

osvědčil podle § 308 TŘ a také proti usnesení o schválení narovnání podle § 309 TŘ. 

Poškozený má také právo na vyrozumění o přerušení trestního stíhání podle § 173 TŘ. 
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 Aby mohl poškozený řádně vykonávat všechna svá procesní práva, musí mu být 

umožněno seznámit se s výsledky trestního řízení. Proto má poškozený na základě 

§ 65 TŘ právo nahlížet do spisů a činit si z nich výpisy a opisy nebo pořizovat kopie. 

 Poškozený má také právo na informace o pobytu obviněného nebo 

odsouzeného, shledá-li orgán činný v trestním řízení, že poškozenému hrozí nebezpečí 

v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě, poučí poškozeného 

o možnosti žádat informace o tom, že obviněný byl propuštěn z vazby nebo z ní uprchl, 

že odsouzený byl propuštěn z výkonu ochranného léčení nebo z jeho výkonu uprchl 

nebo že odsouzený byl propuštěn z výkonu zabezpečovací detence nebo z jejího výkonu 

uprchl. Zavedení tohoto ustanovení do trestního řádu k 1. 7. 2004 jistě znamenalo krok 

správným směrem k posílení ochrany poškozeného, avšak poškozený by měl mít právo 

na informace o pobytu obviněného nebo odsouzeného podle mého názoru nejen, pokud 

shledá orgán v trestním řízení, že mu hrozí nebezpečí, ale vždy, pokud by o to požádal. 

Navíc by bylo vhodnější, kdyby k realizaci tohoto práva u některých závažných 

trestných činů nebyla nutná ani žádost poškozeného a informace by byla poskytnuta 

automaticky z úřední povinnosti. Informace by v zájmu zachování bezpečí poškozeného 

měly být poskytnuty okamžitě, např. telefonicky nebo elektronicky a teprve poté 

písemně. 

 Velmi podstatné oprávnění poškozeného spočívá v právu vyslovit souhlas 

s trestním stíháním v určitých zákonem stanovených případech. O tom podrobněji 

pojednává kapitola 3.2.3. 

 Podle §43 odst. 3 TŘ je poškozený dále oprávněn navrhnout, aby soud 

v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu 

nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo 

vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. 

Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování 

(§ 206 odst. 2 TŘ) respektive před vydáním trestního příkazu. Z návrhu musí být patrno, 

z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení. Poškozenému, který využije tohoto práva a v souladu se 

zákonem jej uplatní, přiznává trestní řád další práva, zejména právo na bezplatné 
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zastoupení, respektive zastoupení za sníženou odměnu, pokud osvědčí, že nemá 

dostatek prostředků. Je však otázkou, zda by nebylo lepší, aby uplatnění nároku 

v adhezním řízení provedl již ustanovený advokát. Poškozený, který uplatnil tento svůj 

nárok má také právo na doručení opisu rozsudku a analogicky také trestního příkazu. 

Poškozený se může odvolat proti rozhodnutí rozsudku soudu prvního stupně, avšak 

pouze ohledně výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy či o vydání 

bezdůvodného obohacení kvůli tomu, že tento výrok je nesprávný nebo proto, že zcela 

chybí (§ 246 odst. 1 písm. d TŘ), případně kvůli vadám v procesním postupu, který 

předcházel vydání rozsudku (§ 246 odst. 2 TŘ). De lege lata chybí oprávnění 

poškozeného podat odpor proti trestnímu příkazu, jedná se o závažný nedostatek 

a omezení procesních práv poškozeného, jež by mělo být zákonodárcem napraveno. 

S právem na náhradu škody nebo nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného 

obohacení úzce souvisí právo poškozeného podat návrh na zajištění tohoto jeho 

nároku, pokud existuje důvodná obava, že by uspokojení nároku poškozeného mohlo 

být ohroženo. Příslušnou úpravu obsahuje § 47 odst. 2 TŘ. Tento postup může být 

zvolen až vůči obviněnému, tedy až proti pachateli, kterému už bylo sděleno obvinění. 

O provedení zajištění nároku má poškozený právo být vyrozuměn a také proti 

příslušnému usnesení, kterým se o zajištění rozhoduje, může na základě § 49 TŘ podat 

stížnost. Poškozený může dle § 47a odst. 4 podat stížnost také proti usnesení, kterým se 

upouští od zajišťování jeho nároku, případně se toto zajištění zrušuje či omezuje, 

protože obviněný složil peněžní jistotu. 

Také v rámci tzv. odklonů v trestním řízení přiznává trestní řád poškozenému 

některá práva. Poškozený má právo podle § 307 odst. 1 písm. b) TŘ s obviněným 

uzavřít dohodu o náhradě škody či dle § 307 odst. písm. c) TŘ o vydání bezdůvodného 

obohacení. Jedná se o některé z podmínek podmíněného zastavení trestního stíhání, 

proti usnesení o něm může poškozený podat stížnost. Stížnost lze podat také proti 

usnesení, že se obviněný osvědčil a proti usnesení, že se v trestním stíhání pokračuje 

(§ 308 odst. 4 TŘ). Podmínkou schválení narovnání je dle § 309 odst. 1 TŘ souhlas 

poškozeného s ukončením řízení. Zároveň může poškozený podat stížnost proti 

rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309 odst. 2 TŘ). 
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 Poškozený může svá práva v trestním řízení uplatňovat buď osobně, nebo si 

zvolí zmocněnce jako svého zástupce. Zmocněncem se může stát každá osoba (fyzická 

i právnická), jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, nemůže jím však být 

ten, kdo byl k danému hlavnímu líčení či veřejnému zasedání předvolán jako svědek, 

znalec nebo tlumočník. Oprávnění zmocněnce spočívá v možnosti činit za poškozeného 

návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky a účastnit se všech úkonů, kterých se 

může účastnit poškozený. Zmocněnci se doručují všechny písemnosti, které se týkají 

poškozeného, kromě výzvy poškozenému aby něco osobně vykonal. Zmocněnec nemusí 

mít právní vzdělání, často tuto funkci vykonávají pracovníci neziskových organizací, 

kteří se problematikou obětí trestných činů zabývají a mohou tak poškozenému 

poskytnout odbornou pomoc, navíc často své služby poskytují bezplatně. 

 Poškozený může také uplatnit nárok na náhradu nákladů, návrh musí podat 

u soudu do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozsudku, jinak nárok zanikne. 

Pokud poškozený tento nárok u soudu výslovně neuplatní, soud o náhradě nákladů 

nerozhoduje. 

3.2.3 Trestní stíhání se souhlasem poškozeného 

 Podle §163 odst. 1 TŘ lze u některých taxativně vyjmenovaných trestných činů 

trestní stíhání zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat jen se souhlasem 

poškozeného, pokud je toto trestní stíhání vedeno proti osobě, vůči níž by měl 

poškozený jako svědek právo odepřít výpověď, tedy jestliže by výpovědí způsobil 

nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému 

sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželovi, partnerovi nebo druhovi anebo jiným 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako 

újmu vlastní. V případě trestného činu znásilnění potom v případě, že je trestní stíhání 

vedeno proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému 

manželem, partnerem nebo druhem. Toto ustanovení znamená výjimku ze zásady 

oficiality, pokud poškozený souhlas neposkytne, nemohou orgány činné v trestním 

řízení pachatele stíhat. Navíc poškozený může udělený souhlas kdykoliv vzít zpět, a to 

až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Takto výslovně odepřený 

souhlas však již nelze znovu udělit. 
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Souhlas poškozeného s trestním stíháním ale není podle § 163a TŘ nutný, 

pokud byla takovým činem způsobena smrt, poškozený není schopen dát souhlas pro 

duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, 

nebo pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, dále jestliže 

poškozeným je osoba mladší 15 let nebo je z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán 

nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. 

Institut trestního stíhání se souhlasem poškozeného je značně problematický, 

výčet trestných činů, pro jejichž stíhání je souhlasu třeba, neobsahuje řadu méně 

závažných nedbalostních deliktů, ale naopak obsahuje některé závažně trestné činy. 

Také některé trestné činy typické pro domácí násilí jsou obsaženy v tomto výčtu, jedná 

se o ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, porušování domovní 

svobody, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytového prostoru, sexuální 

nátlak, nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování a znásilnění. „Současná 

podoba rozsahu dispozičního práva poškozeného ve skutečnosti vyvolává opačný efekt, 

než který byl jeho právní úpravou sledován. Místo aby bylo dosaženo ochrany 

poškozeného před následky stíhání osoby blízké, které by se ho mohly nepříjemně 

dotknout, přesouvá se na něj odpovědnost za potrestání pachatele.“
48

 Dochází tak často 

k tomu, že pokud se těchto trestných činů dopustí osoba cizí vůči poškozenému, tak je 

také za své jednání potrestána, avšak pokud se jej dopustí osoba pro poškozeného 

blízká, potrestána není. Pachatel trestného činu může na poškozeného vyvíjet nátlak, 

aby souhlas s trestním stíháním nedal, případně, pokud tak již učinil, aby jej vzal zpět, 

§ 163a sice pamatuje na podobné situace, ale v praxi je velmi těžké prokázat, že souhlas 

skutečně nebyl dán nebo byl vzat zpět v důsledku jednání pachatele nebo jeho vztahu 

k poškozenému, tedy kvůli tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo 

podřízeností. „Zatímco tedy rozhodování poškozeného o stíhání osoby blízké vyvolává 

jeho sekundární viktimizaci, pro pachatele tato úprava vytváří možnost dosáhnout 

beztrestnosti za spáchané násilí.“ 
49
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 Vanduchová, M.: K právní ochraně obětí domácího násilí in Záhora, J., Kert, R., ed.: Obete kriminality – Victims of crime. 

Bratislava: Eurokódex, 2010, 356 s. 
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 Vanduchová, M.: K právní ochraně obětí domácího násilí in Záhora, J., Kert, R., ed.: Obete kriminality – Victims of crime. 

Bratislava:Eurokódex, 2010, 357 s. 
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Bylo by tedy žádoucí výčet trestných činů v § 163 změnit, a také se zamyslet 

nad vazbou souhlasu s trestním stíháním pouze na situaci, kdy je pachatelem osoba 

blízká. „Řešením by tedy bylo, aby u závažných úmyslných trestných činů byla 

poškozenému vůbec znemožněna dispozice s trestním řízením, a trestní stíhání méně 

závažných deliktů by bylo zavedeno jen na návrh oprávněné osoby ovšem bez vazby na 

příbuzenský poměr mezi pachatelem a poškozeným.“
50

 

 Za velmi pozitivní považuji skutečnost, že ve výčtu trestných činů v § 163 není 

zahrnut trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle §199 trestního 

zákoníku. Pachatel dlouhodobého domácího násilí tedy může být trestně stíhán 

nezávisle na souhlasu poškozeného.  

3.2.4 Vyloučení a omezení účasti poškozeného na trestním řízení 

 Za určitých okolností může dojít k tomu, že účast poškozeného na trestním 

řízení bude omezena či dokonce vyloučena. Podle §44 odst. 1 ten, kdo je v trestním 

řízení stíhán jako spoluobviněný, nemůže vykonávat oprávnění poškozeného. 

„Poškozený je v podstatě občanskoprávním odpůrcem obviněného, který mu způsobil 

škodu, a také v trestním řízení svá práva vykonává proti obviněnému. Proto je logické, 

že v jednom řízení nemůže zároveň vystupovat ve dvojím vzájemně protichůdném 

procesním postavení“
51

 Neslučitelné je také postavení poškozeného a znalce, 

poškozený je logicky pro svůj poměr k věci jako znalec vyloučen. Obdobně je 

vyloučeno, aby byl poškozený v trestním řízení zároveň tlumočníkem. Dále je 

neslučitelné postavení poškozeného a zúčastněné osoby kvůli protichůdnosti jejich 

zájmů. Poškozený však může být v řízení vyslýchán jako svědek. Účast poškozeného 

v trestním řízení určitým způsobem omezuje § 44 odst. 2, které stanoví, že pokud je 

počet poškozených mimořádně vysoký a z tohoto důvodu by jednotlivým výkonem 

jejich práv mohl být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání, mohou tito poškození 

uplatňovat v trestním řízení svá práva pouze prostřednictvím společného zmocněnce, 

kterého si zvolí. O ustanovení tohoto společného zmocněnce rozhodne předseda senátu 

a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Účel ustanovení společného 
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Jelínek J.: K postavení poškozeného v českém trestním řízení, in Záhora, J., Kert, R., ed.: Obete kriminality – Victims of crime. 

Bratislava: Eurokódex, 2010, 50 s. 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní řád, Komentář, I. Díl, 6. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, 328 s. 
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zmocněnce spočívá v zabránění neúměrného protahování řízení a jeho přílišné finanční 

náročnosti. V případě, že se poškozený výslovným prohlášením vzdá svých procesních 

práv, postupuje se dále v řízení, jakoby nebylo poškozeného. 

3.3 Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí 

Tato skutková podstata byla poprvé zavedena zákonem o domácí násilí, který do 

tehdejšího trestního zákona z roku 1961 zavedl § 215a, tedy trestný čin týrání osoby 

žijící ve společně obývaném bytě nebo domě. V novém trestním zákoníku, kde je tento 

trestný čin upraven v § 199, byla skutková podstata zpřesněna a také zpřísněn hrozící 

postih.  

Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí je systematicky zařazen do 

hlavy IV. trestního zákoníku, která upravuje trestné činy proti rodině a dětem. Tato 

skutková podstata má postihovat případy domácího násilí. Objektem tohoto trestného 

činu je zájem na ochraně osob, které žijí s pachatelem ve společném obydlí
52

, ochrana 

tak dopadá na osoby blízké pachatele a také další osoby, které s ním žijí ve společném 

obydlí. Tyto osoby jsou totiž s pachatelem spojeny zvláštním druhem závislosti 

a většinou je pro ně ztížena možnost společné obydlí opustit. 

Předmětem útoku pachatele se může stát každá osoba, která s ním žije ve 

společném obydlí, tedy nejen osoba blízká, kterou příkladmo uvádí zákon, ale též 

například nájemník či spolubydlící. 

Pojem obydlí vymezuje § 133 trestního zákoníku jako dům, byt nebo jinou 

prostoru sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Toto vymezení je tak širší, 

než obsahovala úprava v trestním zákoně z roku 1961, protože kromě obytných domů 

a bytů zahrnuje také chaty, hotelové pokoje, ubytovny, vysokoškolské koleje atd., 

zjednodušeně řečeno všechny prostory, které mohou sloužit k bydlení osob. V novém 

trestním zákoníku tedy již není kladen důraz na vedení společné domácnosti, ale jen na 

faktický stav společného bydlení
53

, ať už je jeho důvod jakýkoliv.
54

 Tato skutková 
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 Podle usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 1203/2008-I družka, která žila s pachatelem ve společně obývaném bytě nebo domě po 

dobu delší tří měsíců je osobou ve smyslu § 215a trestního zákona a nic na tom nemění skutečnost, že společně obývaný byt či dům 

v důsledku týrání pachatelem opustila. 
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 Podle usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 1446/2008 je spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě 

nebo domě podle § 215a tr. zákona podmíněno tím, že týraná osoba žije v tomto obydlí společně s pachatelem. Jestliže týraná osoba 
ukončila společné soužití s pachatelem tak, že se odstěhovala ze společně obývaného bytu nebo domu, nemůže jít poté o trestný čin 
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podstata však postihuje i ty případy domácího násilí, k nimž nedojde přímo ve 

společném obydlí, může se jednat například o společnou cestu pachatele a týrané osoby 

do zahraničí atp. 

Objektivní stránka spočívá v týrání této osoby žijící s pachatelem ve 

společném obydlí. Na základě konstantní judikatury se za týrání považuje zlé nakládání, 

které se vyznačuje vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí a které 

týraná osoba pociťuje jako těžké příkoří. Trvalost pachatelova jednání se posuzuje 

v závislosti na intenzitě jeho zlého nakládání, nemusí se tedy jednat o jednání soustavné 

či trvající po delší dobu. Podmínkou není, aby u týrané osoby vznikly následky na 

zdraví, musí se však jednat o takové jednání, které týraná osoba pociťuje jako těžké 

příkoří pro jeho krutost, bezohlednost či bolestivost. Nemusí se jednat pouze o týrání 

fyzické, tato skutková podstata může být naplněna i týráním psychickým, pokud jsou 

splněny výše uvedené podmínky.
55

  

Podle usnesení Nejvyššího soudu 7 Tdo 342/2011-20 „ojedinělé fyzické 

napadání poškozené v průběhu několika let, které nebylo nijak hrubé či surové, bez 

dalšího nenaplňuje požadavek určité trvalosti charakteristické pro znak „týrání“ 

u trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a 

TZ (ve znění účinném do 31. 12. 2009, od 1. 1. 2010 u trestného činu týrání osoby žijící 

ve společném obydlí podle § 199 TZ). Na jednání pachatele je ovšem třeba nahlížet jako 

na celek, takže pokud takové jednání spočívá jak v ojedinělých fyzických útocích, tak 

v častějším psychickém působení pachatele na poškozenou, je způsobilé ve svém 

souhrnu naplnit znak „týrání“ ve smyslu citovaného ustanovení. Právě ojedinělé fyzické 

útoky v průběhu trvalého psychického násilí mají svůj význam v tom, že zvyšují intenzitu 

působení na psychiku dotčené osoby, a tím přispívají k tomu, že tato osoba žije 

v podstatě nepřetržitém psychickém stresu a vnímá jednání pachatele jako těžké 

příkoří.“  

Podle usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 1110/2009 „za týrání lze považovat také 

například neustálé a opakované vyhrožování pachatele tím, že zařídí, aby poškozené 

přišla o práci, vyčítání narození dcer místo syna, kontroly emailové korespondence, 

                                                                                                                                               
podle § 215a tr. zákona, ani když je tato osoba nadále vystavena útokům pachatele, které lze považovat za týrání. (Jednání pachatele 

by se posoudilo podle obecných ustanovení trestního zákoníku.) 
54 titulem tak může být například nájemní vztah, vlastnictví nemovitosti nebo faktické společné bydlení na základě rodinných 

a obdobných vztahů 
55

 K tomu podrobněji např. usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 1160/2005 
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pachatelovo navázání mimomanželského vztahu za současného vychloubání se touto 

skutečností a zdůrazňování údajných nedostatků poškozené, neustálé nabízení 

sexuálních praktik společně s další osobou přes opakovaný odpor poškozené, kdy tyto 

okolnosti vyústily k akutnímu zhoršení psychického stavu poškozené.“
56

 Své útoky 

pachatel nemusí směřovat přímo proti týrané osobě, ale může je zacílit i vůči věci.
57

 

Podle usnesení Nejvyššího soudu 8 Tdo 1197/2008 lze za týrání považovat také 

například poškozování zařízení bytu v úmyslu nikoli pouze věc zničit, nýbrž tím ublížit 

osobě spolužijící. 

V případě základní skutkové podstaty obsažené v odst. 1 § 199 tr. zákoníku 

pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta. Odst. 2 téhož 

ustanovení postihuje pachatele přísnějším trestem na dvě léta až osm let, pokud čin 

vymezený v odst. 1 spáchá zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo pokud 

takovým činem způsobí těžkou újmu na zdraví z nedbalosti nebo jej spáchá na nejméně 

dvou osobách nebo pokud takový čin páchá po delší dobu. Zvlášť surový způsob týrání 

je charakterizován vyšší mírou brutality pachatele nebo například kombinací fyzického 

a psychického týrání. Za delší dobu týrání se považuje doba v řádu měsíců, jelikož již 

pojem týrání obsahuje jednání, které trvá po určitou dobu, posuzuje se přitom intenzita 

týrání, jeho četnost a konkrétní způsob provedení činu.
58

 Pokud pachatel způsobí 

týráním osoby žijící ve společném obydlí z nedbalosti těžkou újmu na zdraví nejméně 

dvou osob nebo smrt, hrozí mu trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. Pojem těžká 

újma na zdraví vymezuje trestní zákoník v § 122 odst. 2 jako vážnou poruchu zdraví 

nebo jiné vážné onemocnění, které odpovídá některému z případů v tomto ustanovení 

vyjmenovaných.
59

 Smrt se zjišťuje na základě nevratné ztráty funkce celého mozku 

a krevního oběhu.
60

 

Pokud dojde v důsledku týrání k ublížení na zdraví, bude se jednání pachatele 

posuzovat podle § 199 tr zákoníku, protože se jedná o ustanovení speciální k trestnému 
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 Podle usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 548/2008 „za týrání ve smyslu § 215a trestního zákona je třeba za splnění ostatních 

podmínek požadovaných zákonem považovat i jednání spočívající v tom, že pachatel brání poškozené ve svobodném pohybu po bytě, 

při svých nočních návratech ji opakovaně budí tím, že s ní třese, rozsvěcuje, stahuje z ní přikrývku, apod.“ 
57

 Útoky tak mohou směřovat například proti oblíbeným předmětům týrané osoby či jejímu domácímu zvířeti. 
58

 K tomu podrobněji usneseni Nejvyššího soudu 8 Tdo 105/2008 
59

 Jedná se o zmrzačení, ztrátu nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztrátu nebo podstatné oslabení funkce 

smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy nebo delší dobu 

trvající poruchu zdraví (dle soudní praxe trvající minimálně šest týdnů). 
60

 Podrobněji to upravuje § 10 zákona č. 285/2001 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 

zákonů (tzv. transplantační zákon), který upravuje podmínky a způsob zjištění smrti ve zdravotnictví 
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činu ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku. Kdyby v důsledku týrání došlo 

úmyslně k těžkému ublížení na zdraví nebo smrti týrané oběti, posoudil by se takový 

skutek jako jednočinný souběh trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 tr 

zákoníku nebo vraždy podle § 140 tr zákoníku a trestného činu týrání osoby žijící ve 

společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku.
61
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4 Úvahy de lege ferenda, zejména zákon o obětech trestných 

činů 

 Jak již bylo řečeno, nejlepší cestou změny v trestním právu procesním by byla 

úplná rekodifikace trestního řádu. Dále by bylo vhodné zlepšit postavení obětí trestných 

činů přijetím speciálního zákona na ochranu jejich práv. Zákon na ochranu obětí 

trestných činů již existuje, vypracovalo jej ministerstvo spravedlnosti a 15. února 2012 

jej schválila vláda. Předpokládaná účinnost této normy je stanovena na rok 2013. 

4.1 Některé návrhy na změny v trestním řádu 

Současný trestní řád je i přes řadu novelizací, k nimž došlo po roce 1989, stále 

do značné míry poplatný době, v níž vznikl, a je zaměřen především na potrestání 

pachatele, uplatňuje se v něm tedy princip retributivní (trestající) justice a nevyhovuje 

tak modernějšímu pojetí justice restorativní (znovuobnovující), jak je zmíněno i ve 

věcném záměru nového trestního řádu. (dále jen „věcný záměr“).
62

 K dosavadním 

novelám trestního řádu často docházelo bez existence rozsáhlejší koncepce a řádného 

teoretického základu, výsledkem navíc často bývala, zejména v důsledku nedostatečné 

koordinace právní úpravy, existence protichůdných zákonných ustanovení. Podobu 

koncepční novely však měl zákon č. 265/2001 Sb., zde můžeme hovořit o částečné 

rekodifikaci trestního řádu, protože zavedl celou řadu do té doby českému trestnímu 

řízení neznámých institutů.
63

 I přes řadu dalších novelizací, kterými trestní řád od té 

doby prošel, zůstává úprava stále v řadě ohledů neefektivní a nedostatečná. Navíc 

v důsledku četných novelizací byla logicky narušena jednota trestního řádu jakožto 

základního trestněprocesního předpisu a byly částečně narušeny principy, na kterých 

trestní řád spočívá. Navíc představuje problém často nejednoznačná úprava postupu 

subjektů trestního řízení. 

Nová právní úprava by podle věcného záměru měla především reflektovat vývoj 

trestního procesu v ostatních evropských demokratických zemích. Navíc by měla 

navazovat na nový trestní zákoník, protože stávající stav, kdy existuje zcela nový 

hmotněprávní předpis bez odpovídající a na něj navazující procesní úpravy, je zcela 
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 dostupný na http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281604 
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 Novela např. zavedla tzv. zkrácené a rozšířené přípravné řízení. 
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nežádoucí. Nový trestní řád klade důraz na prevenci kriminality v souladu se zásadou, 

že je lepší trestným činům předcházet, než je trestat. Proto se bude snažit posílit 

výchovné působení hlavního líčení na veřejnost a výslovně zakotvuje povinnost orgánů 

činných v trestním řízení zaměřit se při dokazování na okolnosti, které vedly ke 

spáchání trestného činu nebo jej umožnily. Nový trestní řád by měl především odstranit 

nedostatky, na které upozorňuje trestněprocesní teorie i praxe, a tím maximálně 

zefektivnit trestní řízení. Návrh rekodifikace počítá s posílením kontradiktornosti řízení 

a s větším zapojením stran řízení.  

Návrh dále počítá s výrazným posílením práv poškozeného, aby byla naše 

úprava v souladu se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii. O tom, zda je 

někdo poškozeným, by se nově mělo rozhodovat v přípravném řízení usnesením, pokud 

o tom vzniknou pochybnosti a dotčená osoba to navrhne. Proti tomuto usnesení bude 

přípustná stížnost, která nebude mít odkladný účinek. Podle současné právní úpravy se 

za poškozeného nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak 

poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není 

v příčinné souvislosti s trestným činem. Problematické je, že se o tom, že někdo není 

poškozeným, nevydává žádné rozhodnutí a dotčená osoba nemůže tedy podat opravný 

prostředek a může tak dojít ke zkrácení jejích práv. Určitá osoba může být jako 

poškozený vyloučena na základě zcela subjektivního hodnocení a navíc bez možnosti 

nápravy, navíc není žádoucí, aby tak složitá otázka byla řešena jako prejudiciální bez 

potřebného dokazování. Tato novinka by tedy měla skutečně posílit práva poškozeného. 

V novém trestním řádu by bylo žádoucí rozšířit možnost poškozeného podat 

opravné prostředky. Poškozený, který se účastní adhezního řízení, se může odvolat 

proti rozsudku soudu prvního stupně, avšak pouze proti výroku o náhradě škody, 

případně proti tomu, že tento výrok učiněn nebyl anebo pro vady řízení, které mohly 

způsobit nesprávnost výroku o náhradě škody nebo jeho absenci. Poškozený se podle 

současné právní úpravy nemůže odvolat proti výroku o vině, ačkoliv toto rozhodnutí je 

klíčové pro nárok na náhradu škody. De lege ferenda by měl mít poškozený možnost 

odvolat se také ohledně výroku o trestu. 

 V současné době nemá poškozený právo podat odpor proti trestnímu příkazu 

(a contrario § 314g odst. 1), ačkoliv toto rozhodnutí vydává soudce bez projednání věci 
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před soudem, tedy pouze na základě spisu. Navíc o vydání trestního příkazu není 

poškozený informován předem a může být z tohoto důvodu připraven o právo uplatnit 

nárok na náhradu škody v adhezním řízení, pokud tak měl v plánu učinit až při hlavním 

líčení, ke kterému ale již nedojde. Měla by se proto zakotvit povinnost poškozeného 

informovat o úmyslu soudce vydat trestní příkaz předem, aby svůj nárok na náhradu 

škody stihnul ještě uplatnit. V trestním příkazu sice může být rozhodnuto o nároku na 

náhradu škody, avšak poškozený nemůže následně tento výrok napadnout řádným 

opravným prostředkem, také toto právo by mělo poškozenému v budoucnu svědčit.
64

 

Problematika ochrany poškozeného jako svědka v trestním řízení také není 

řešena optimálně, zejména v budovách soudů scházejí zvláštní místnosti, kde by 

poškozený mohl počkat, než bude vyslýchán. A tak dochází k tomu, že poškozený čeká 

na chodbě před soudní síní spolu s obviněným a je tedy vystaven stresu, navíc ho může 

obviněný zkoušet přesvědčovat, aby v nadcházejícím hlavním líčení před soudem 

odepřel výpověď. Poté se může soud ocitnout v důkazní nouzi, protože v případech 

domácího násilí obvykle jiný přímý svědek než poškozený neexistuje. Číst protokol 

o výslechu svědka, který v hlavním líčení odepře vypovídat z důvodu podle §100, tedy 

kvůli tomu, že je obviněný jeho osoba blízká, lze jen pokud obviněný nebo jeho obhájce 

měli v přípravném řízení možnost se tohoto výslechu účastnit.  

V případech jako je domácí násilí by oběti měla být poskytována zvýšená 

ochrana před obviněným, zejména je vhodné provádět její výslech v nepřítomnosti 

obviněného, což trestní řád umožňuje podle §209 již dnes. Soudy by měly této 

možnosti zvláště u těchto zranitelných obětí využívat častěji. 

Zákonodárce by měl též zvážit zavedení institutu tzv. subsidiární žaloby pro 

případy, kdy státní zástupce rozhodl usnesením o odložení věci či o zastavení trestního 

stíhání. „Český trestní řád nezná institut, který by umožňoval poškozeného „přinutit“ 

veřejného žalobce podat obžalobu a veřejnosti do jisté míry ověřit výsledky 

předsoudního stadia trestního řízení veřejným projednáním kauzy v řízení před 

soudem.“
65

 Podání této subsidiární obžaloby by mohl poškozený realizovat v určité 
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lhůtě od vydání usnesení o odložení věci případně o zastavení trestního stíhání. Pokud 

by soud na základě takto podané žaloby zjistil, že se jedná o dostatečný podklad pro 

vydání jeho rozhodnutí, nařídil by ve věci hlavní líčení. Zavedení tohoto institutu by tak 

mohlo značně přispět ke kontrole rozhodování státních zástupců. Státní zástupce může 

věc odložit či trestní stíhání zastavit z důvodů uvedených v §172 odst. 2 trestního řádu, 

tedy pokud by bylo neúčelné. Tyto důvody jsou však značně neurčité, kontrola jejich 

aplikace by tedy byla na místě. 

Trestní řád chrání především obviněného, a proto mu zaručuje řadu práv, která 

poškozený nemá, tuto nerovnost by se měl budoucí trestní řád pokusit zmírnit. 

Poškozenému by mělo svědčit právo účastnit se vyšetřovacích úkonů a klást 

obviněnému a svědkům otázky při výslechu alespoň prostřednictvím zmocněnce. Spolu 

se svým zmocněncem by mělo být poškozenému následně umožněno prostudovat 

vyšetřovací spis po skončení vyšetřování a také učinit návrh na doplnění dokazování. 

Tato práva současná právní úprava přiznává pouze obviněnému a jeho obhájci. Stejně 

tak nemá poškozený ani jeho zmocněnec možnost provádět v hlavním líčení důkazy, na 

základě §215 odst. 1 trestního řádu má pouze právo pokládat se souhlasem předsedy 

senátu vyslýchaným osobám otázky, ačkoliv obviněný a jeho obhájce provádět důkazy 

v hlavním líčení smějí. 

Z mezinárodních dokumentů
66

 vyplývá povinnost státu zajistit práva 

poškozených a jejich ochranu. Tuto zásadu by měl nový trestní řád v ideálním případě 

výslovně deklarovat. Rovněž by se mělo více dbát na ohleduplné zacházení 

s poškozeným a posílit jeho právo na informace. Návrh věcného záměru rekodifikace 

trestního řádu orgánu činnému v trestním řízení stanoví přímou povinnost poskytnout 

poškozenému písemně pro něj důležité informace již při prvním kontaktu. Poskytnuté 

informace by měly podle návrhu obsahovat nejen poučení o právech poškozeného 

v trestním řízení, ale také informace o organizacích, které se zabývají pomocí obětem 

trestných činů a také o službách, které tyto organizace poskytují. 

Připravovaná rekodifikace trestního řádu pamatuje také na zavedení institutu 

předběžných opatření do trestního řízení. Předběžné opatření by se využilo v případě 

naléhavé potřeby ochrany poškozeného nebo jeho osoby blízké a spočívalo by v uložení 
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zákazu styku s poškozeným a zákazu jej vyhledávat či příkazu nezdržovat se na určitém 

místě. Pro poškozeného by se jednalo o značné zjednodušení, protože by o vydání 

předběžného opatření mohl zažádat přímo v rámci trestního řízení a nemusel by se 

obracet na civilní soud. „Pro dosažení účinné ochrany poškozeného před útoky 

charakteristickými pro domácí násilí je však nezbytné, aby využití těchto prostředků 

nebylo vázáno na vazební důvody a aby je bylo možno využít i v případě trestního řízení 

vedeného pro trestný čin menší závažnosti, u něhož uvalení vazby nepřichází v úvahu. 
67

 

4.2 Návrh zákona o obětech trestných činů 

Schválením připraveného zákona o obětech trestných činů Parlamentem ČR by 

mělo dojít k určité kodifikaci práv těchto obětí. Zatímco procesní práva poškozeného 

upravuje trestní řád, úprava některých práv mimoprocesních buď zcela chybí, nebo je 

roztříštěná do speciálních právních předpisů. 
68

 

Zákon o obětech právní úpravu sjednocuje a nahrazuje, například se jeho 

přijetím zruší zákon o poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů, protože tuto 

problematiku bude řešit sám. Nový zákon reaguje na vývoj v ostatních státech
69

 a postoj 

Evropské unie
70

, z nichž jednoznačně vyplývá, že z ochrany oběti trestného činu by se 

měla stát priorita trestního řízení. Zákon připravila skupina expertů, ve které byli 

zastoupeni nejen právní teoretici, advokáti, soudci a státní zástupci, ale také pracovníci 

Probační a mediační služby, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, zástupci 

nevládních organizací, které se zabývají danou problematikou a v neposlední řadě 

odborník na psychologii. 
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 Zákon vychází z několika základních zásad, které vyjmenovává v § 2. Důležitým 

principem je každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, považovat 

za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejedná-li se o zcela zjevné zneužití zákona. 

Navíc na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.  

Za oběť zákon považuje podle § 3 fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být 

trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková 

nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Obětí 

může být také její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, 

manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou oběti, které byla 

trestným činem nebo činem jinak trestným způsobena smrt. Nově se zavádí pojem 

zvlášť zranitelné oběti. Za zvlášť zranitelnou oběť zákon označuje oběť trestného činu 

proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či 

pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení 

druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální 

orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost 

vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo na vztah k osobě podezřelé 

ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. Tato skupina obětí tedy bude relevantní 

i pro oblast domácího násilí, protože trestné činy jsou zde typicky páchány násilím či 

pohrůžkou násilí a oběti hrozí zvýšené nebezpečí sekundární viktimizace kvůli jejímu 

vztahu k pachateli. Z hlediska problematiky domácího násilí se bude jednat o značný 

pokrok v ochraně jeho obětí, protože skupině zvlášť zranitelných obětí zákon zaručuje 

zvýšenou ochranu. Tak například výslech těchto osob je třeba provádět zvláště citlivě 

a takovým způsobem, aby později nemusel být opakován. Pokud si zvlášť zranitelná 

oběť nepřeje vizuální kontakt s pachatelem, musí orgán činný v trestním řízení přijmout 

potřebná opatření, aby k tomuto kontaktu nedošlo, ledaže by to nebylo možné ze 

závažných důvodů. 

Zákon stanoví některá nová práva obětí a tomu odpovídající povinnosti orgánů 

činných v trestním řízení, které budou muset k oběti přistupovat s větší citlivostí 

a respektem tak, aby byla zachována její důstojnost a právo na ochranu osobnosti. 

Zákon klade důraz na individualizaci postupu vůči obětem, příslušný státní orgán tak 

bude muset zohledňovat věk a zdravotní stav oběti, včetně stavu psychického. Orgány 

musí vůči oběti postupovat tak, aby neprohlubovaly její psychickou újmu a snažit se 
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oběti vycházet vstříc, je-li to možné. Zákon výslovně zakotvuje právo oběti na 

informace jednak o jejích procesních právech, ale také o možnostech právní, 

psychologické a sociální pomoci. Poučení o právech musí příslušný orgán provést 

srozumitelně a poskytnout jej oběti také v písemné formě.  

Snahou zákonodárce je také zlepšit a zrychlit způsob informování poškozeného 

o pohybu obviněného nebo odsouzeného na svobodě. Věznice, zdravotnické zařízení, 

v němž odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení a ústav pro výkon zabezpečovací 

detence budou povinny oběť na její žádost vyrozumět o propuštění nebo uprchnutí 

obviněného z vazby, předání obviněného ke stíhání do ciziny podle trestního řádu, 

propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody, přerušení 

výkonu trestu odnětí svobody nebo o předání k výkonu trestu odnětí svobody do ciziny, 

propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu ústavního ochranného léčení, změně 

formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní, propuštění nebo uprchnutí 

odsouzeného z výkonu zabezpečovací detence a o změně zabezpečovací detence na 

ochranné léčení. Informace budou muset příslušné orgány poskytnout bezodkladně, 

nejpozději do 24 hodin od doby, kdy k oznamované skutečnosti došlo. Tyto informace 

budou poskytovány každé oběti, která o to požádá, tedy nejen oběti, které od pachatele 

hrozí nebezpečí, jako tomu bylo doposud. Oběť, které hrozí od pachatele při jeho 

pobytu na svobodě nebezpečí, bude nově o tom, že uprchl nebo byl propuštěn, 

informována i tehdy, když o to nepožádala. 

Zásadní změna nastane pro některé oběti, které doposud nemohly žádat náhradu 

za svoji újmu. Pokud bude zákon přijat, bude moci žádat odškodnění oběť trestných 

činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Nárok oběti na náhradu vzniklé škody 

vůči pachateli bude nově přecházet na stát. Stát tedy oběti poskytne odškodnění 

a následně jej bude sám vymáhat po pachateli, oběti tak odpadne povinnost částku 

poskytnuté finanční pomoci do 5 let vracet. Dojde také ke zvýšení paušalizovaných 

částek poskytované pomoci.  

Cíl nového zákona spočívá také ve snaze chránit oběť v co nejvyšší míře před 

sekundární viktimizací ze strany orgánů činných v trestním řízení. Oběť bude mít 

zejména právo požádat příslušné orgány o přijetí takových opatření, která zabrání 

jejímu setkání s pachatelem. Oběť bude moci žádat o provedení výslechu osobou 
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stejného nebo naopak opačného pohlaví, podle toho, co je pro ni přijatelnější. Pokud 

bude pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení nezbytné klást oběti otázky 

zasahující do intimní sféry, budou orgány činné v trestním řízení povinny postupovat 

zvlášť šetrně. Oběť navíc může učinit námitku proti zaměření otázky, o jejíž důvodnosti 

rozhodne vyslýchající orgán a zaznamená ji do protokolu. 

Oběť bude moci v průběhu řízení být doprovázena důvěrníkem, účel jeho 

přítomnosti spočívá v poskytnutí určité formy psychické podpory. Role důvěrníka se liší 

od úlohy zmocněnce, který oběť v trestním řízení zastupuje a především dbá na 

dodržování procesních práv poškozeného. Oběť může mít jednu osobu jako důvěrníka 

a druhou jako zmocněnce. Role důvěrníka bude slučitelná s postavením zmocněnce. 

Zákon zavádí tzv. institut prohlášení oběti o následcích trestného činu (victim 

impact statement), díky němuž oběť bude mít možnost učinit kdykoliv v průběhu 

trestního řízení prohlášení o následcích, které pro ni měl trestný čin. Díky tomuto 

institutu se naplní právo oběti být slyšena. 

Návrh zákona také počítá s udělováním akreditací neziskovým organizacím 

od ministerstva spravedlnosti. Jedná se o organizace poskytující okamžitou právní 

pomoc a odborné poradenství obětem trestných činů. Předpokladem udělení akreditace 

bude splnění zákonných podmínek, jako je například bezúhonnost, odborná způsobilost, 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služeb. Zvlášť zranitelné 

oběti budou mít nárok na poskytnutí této pomoci bezplatně. Tyto organizace budou 

finančně podporovány státem formou dotací. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

však neexistuje právní nárok. Tento systém udělování akreditací ministerstvem 

spravedlnosti by mohl být problematický, protože otevírá cestu ke korupčnímu jednání 

úředníků ministerstva. 

Zákon na ochranu obětí trestných činů také přináší další novelizaci trestního 

řádu. Především se rozšiřuje možnost bezplatného zastoupení zmocněncem, případně 

zastoupení za sníženou odměnu. Týkat se to bude zejména poškozeného, který prokáže, 

že je zvlášť zranitelnou obětí podle zákona o obětech trestných činů. Zmocněnec 

poškozeného bude již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při 

vyšetřovacích úkonech, jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před 

soudem. Výjimka bude možná jen, pokud by přítomností zmocněnce mohl být zmařen 
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účel trestního řízení nebo nelze-li provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm včas 

zajistit. Zmocněnec bude oprávněn obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást 

otázky, avšak teprve tehdy, až orgán výslech skončí a udělí mu k tomu slovo. Námitky 

proti způsobu provádění úkonu bude možné vznášet kdykoliv v jeho průběhu. 

Poškozenému bude také doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud o to 

výslovně požádá, a po skončení vyšetřování mu bude umožněno prostudovat si 

vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Poškozený díky tomu získá 

analogická práva, jakými již disponuje obviněný. Další důležitou změnu bude 

představovat zavedení institutu předběžných opatření do trestního řízení, jejichž smysl 

spočívá v ochraně poškozeného, případně osob jemu blízkých, znemožnění obviněnému 

páchat trestnou činnost a zajištění účelu prováděného trestního řízení. Z hlediska 

ochrany obětí domácího násilí budou zřejmě využívána především předběžná opatření, 

kterými se obviněnému zakazuje styk s poškozeným případně některými dalšími 

osobami, vstup do společného obydlí nebo zdržovat se na určitém místě. 

Oběť trestného činu by měla být subjektem zvláštní péče ze strany státu. Vždyť 

to, že se někdo stal obětí trestného činu, znamená vlastně selhání státu v plnění jedné 

z jeho základních funkcí, mezi které patří ochrana osob pod jeho jurisdikcí před trestnou 

činností. „Konečně i existence samostatného zákona o obětech trestné činnosti je 

jasným signálem, že si stát uvědomuje současnou situaci a hodlá ji změnit. Proto možná 

právě tento zákon, bude-li v praxi prosazován, může přispět ke snížení latence 

kriminality alespoň tam, kde se oběť zdráhala podat trestní oznámení, neboť se obávala 

přístupu orgánů činných v trestním řízení k její osobě a osobnosti.“
71
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 Gřivna, T.: Práva obětí de lege ferenda v České republice in Záhora, J., Kert, R., ed.: Obete kriminality – Victims of crime. 

Bratislava: Eurokódex, 2010, 139 s. 
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Závěr 

 

Právní postavení obětí domácího násilí se v posledních letech nepochybně 

zlepšilo, zejména institut vykázání a na něj navazující předběžné opaření se v praxi ujal 

a řádně plní svou funkci. K posilování práv obětí domácího násilí významně přispívají 

neziskové organizace, které soustavně prosazují jejich zájmy. Také zákonodárce se 

snaží o posílení role oběti. Pokud bude přijat připravený zákon o obětech trestných činů, 

získají tyto řadu nových procesních i neprocesních práv, což představuje jistě krok 

správným směrem, protože současná právní úprava, zejména trestní řád, je v řadě 

ohledů nevyhovující. 

Každý člověk, který se setká s obětí domácího násilí, by si měl uvědomit, že 

rodina by pro každého člena společnosti měla představovat bezpečné útočiště a nikoliv 

zdroj ohrožení a na základě toho si zkusit představit, jaký stres musí u oběti každodenní 

setkávání s projevy domácího násilí vyvolávat. Proto by skutečně každý, ať už se jedná 

o lékaře, policistu, souseda či svědka, kteří se jako první o domácím násilí v konkrétní 

rodině dozví, měl snažit oběti domácího násilí zprostředkovat pomoc. Oběť 

dlouhodobého domácího násilí tuto pomoc skutečně potřebuje, přestože ji zpočátku 

může odmítat. Nemělo by se zapomínat ani na osoby násilné, také ty by měly mít 

přístup k poradenství, zejména psychologickému.  

Statistiky o výskytu domácího násilí v rodinách jsou smutným důkazem četnosti 

tohoto jevu v českých domácnostech. Navíc je třeba si uvědomit, že se jedná o neúplná 

čísla, neboť stále přetrvává značná míra latence tohoto jevu, přestože se situace zejména 

díky řadě osvětových kampaní neziskových organizací již zlepšuje. Nemělo by se 

zapomínat na závažnost psychického násilí, jehož latence je ještě vyšší a prokazování 

mnohem složitější, protože po něm na těle oběti nenalezneme viditelné důkazy. 

Rozhodně je třeba obětem domácího násilí dál poskytovat odborné poradenství 

a snažit se jim jejich odchod z násilného vztahu a následující nový život bez násilného 

partnera co nejvíce usnadnit. Prioritou je také obecná prevence domácího násilí, 

především prostřednictvím osvětového a vzdělávacího působení na veřejnost, při kterém 
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by se nemělo zapomínat ani na méně typické domácí násilí páchané na mužích, ale také 

seniorech a v neposlední řadě na jeho dopady na děti. 

Trestní postih domácího násilí umožňuje § 199 trestního zákoníku. Otázkou 

zůstává, jaký postih pachatele trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí 

nakonec čeká. V praxi dostávají zpravidla podmíněný trest odnětí svobody. Podle mého 

názoru by ale vzhledem k závažnosti tohoto jednání a jeho dopadům na osobnost oběti 

měli být tito pachatelé častěji postihováni tresty nepodmíněnými. 

Nemělo by se zapomínat na posilování postavení poškozeného v trestním řízení, 

cílem zákonodárce by mělo být jeho alespoň částečné zrovnoprávnění s postavením 

obviněného. Nejzávažnější mezery současné právní úpravy spatřuji především 

v nedostatečné povinnosti orgánů činných v trestním řízení informovat poškozeného 

o jeho právech, případně v nerespektování těchto práv a také v necitlivém přístupu 

k jeho osobě. 

Poškozený by v budoucnu měl zejména disponovat právem podat odpor proti 

trestnímu příkazu, měl by mít možnost prostudovat si spis po skončení vyšetřování 

a také by se měl zlepšit způsob jeho informování o pobytu obviněného či odsouzeného 

na svobodě. 

Také výčet trestných činů v § 163 trestního řádu by měl zákonodárce 

přehodnotit, stejně jako vazbu souhlasu poškozeného s trestním stíháním pouze na 

situaci, kdy je osobou blízkou pachatele. 

V poslední době však zákonodárci nelze upřít snahu zlepšit postavení 

poškozeného resp. oběti trestné činnosti. Výrazné posílení práv poškozeného znamená 

možnost požadovat v adhezním řízení vydání bezdůvodného obohacení a také náhradu 

nemajetkové újmy. Doufejme, že i další navrhovaná úprava, která postavení 

poškozeného v trestním řízení a práva obětí trestných činů posiluje, bude brzy přijata.  
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Seznam zkratek 

 

ČR – Česká republika 

Obč. zák. – zákon č. 40/1964 Sb, občanský zákoník 

OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Tr. zákon – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Tr. zákoník – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

TŘ – zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Zákon o domácím násilí – zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony 

v oblasti ochrany před domácím násilím 
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domácího násilí 

 

Výsledky průzkumu provedeného 29. 01. 2012 - 01. 02. 2012 Simonou Studničkovou: 

 

 

 

Obrázek je dostupný na http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/domaci-nasili-

ocima-verejnos/ 
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S jakou formou násilí na ženách se veřejnost setkala ve svém okolí 

 

 

Výsledky průzkumu Slovensko-českého ženského fondu provedeného v červnu 2008:  

 

 

 

Obrázek je dostupný na: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-25909410-ctyri-z-peti-cechu-

maji-zkusenost-s-nasilim-vuci-zenam  
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Názor veřejnosti na důvod proč oběť domácího násilí neodejde od 

pachatele 

 

Výsledky průzkumu Slovensko-českého ženského fondu provedeného v červnu 2008:  

 

 

 

Obrázek je dostupný na: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-25909410-ctyri-z-peti-cechu-

maji-zkusenost-s-nasilim-vuci-zenam  
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Resumé 

 Tématem mé práce je Právní postavení oběti domácího násilí, takže je práce 

zasvěcena domácímu násilí jako současnému fenoménu a právnímu postavení jeho 

oběti. Účelem práce je analyzovat platnou českou právní úpravu a porovnat ji se 

skutečnými potřebami oběti takovéhoto zacházení. Cílem práce je poskytnout jejímu 

čtenáři všeobecný přehled o tématu a také navrhnout některé pozměňovací návrhy, které 

by zlepšily ochranu oběti domácího násilí.  

 Práce se skládá z pěti kapitol, přičemž každá z nich se věnuje různým aspektům 

domácího násilí a postavení jeho oběti. Název první kapitoly je vysvětlení pojmu 

domácího násilí a člení se na pět podkapitol. První podkapitola se zabývá definicí 

pojmu domácího násilí a jeho znaky. Druhá podkapitola vyjmenovává druhy a formy 

násilného jednání. Třetí podkapitola upozorňuje na hrozbu psychických následků na 

oběť domácího násilí např. tzv. syndrom týrané ženy. Čtvrtá podkapitola připomíná, že 

nejenom ženy se mohou stát oběťmi domácího násilí a zdůrazňuje některá specifika 

situací, kdy se oběťmi domácího násilí stanou muži, děti nebo senioři. Poslední 

podkapitola první kapitoly pojednává o viktimizaci. 

 Druhá kapitola se zabývá prostředky ochrany oběti domácího násilí, které 

poskytuje zákon o Policii ČR a občanský soudní řád. Tato kapitola se skládá ze dvou 

podkapitol. První podkapitola popisuje zejména institut vykázání. Druhá podkapitola 

vysvětluje pojem předběžných opatření podle občanského soudního řádu. 

 Třetí kapitola se dělí na tři podkapitoly a je věnována trestněprávním aspektům 

domácího násilí. První kapitola vysvětluje pojem oběti v českém právu a zabývá se 

zákonem č. 209/1997 Sb, o poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Druhá 

podkapitola se zaměřuje na poškozeného podle českého trestního řádu a jeho procesní 

práva. Třetí podkapitola této kapitoly obsahuje popis trestného činu týrání osoby žijící 

ve společném obydlí.  

 Poslední kapitola obsahuje některé návrhy de lege ferenda a zejména provádí 

rozbor návrhu samostatného zákona o obětech trestné činnosti a novel trestního řádu. 

 Práce byla vypracována podle platné české právní úpravy k 15. 3. 2012.  
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Summary 

The topic of my thesis is Legal Status of a Victim of Domestic Violence. It is 

devoted to domestic violence as a contemporary phenomenon and to the legal status of 

its victim. The purpose of the thesis is to analyse relevant Czech legislation and 

compare it with the real needs of a victim of such treatment. It attempts to give to the 

reader a comprehensive overview of this topic and also to suggest some amends aiming 

at better protection of the victim of domestic violence.  

The thesis consists of five chapters each of them dealing with different aspects 

of domestic violence and position of its victim. Chapter one is called The concept of 

a domestic violence: explanation and is subdivided into five parts. The first part deals 

with the definition of the concept and its elements. Part two lists kinds and forms of 

violent conduct. The third part points out the psychological consequences the victims of 

domestic violence may suffer from, such as the so called battered woman syndrome. 

Part four suggests that not only women may be victims of domestic violence and deals 

with selected specific aspects of situations when men, children or elderly people 

become victims of domestic violence. The last part of the first chapter is about 

victimization. 

Chapter two deals with the means of protection of a victim of domestic violence 

set forth the Police Act or the Rules of Civil Procedure. This chapter consists of two 

parts. The first part focuses primarily on the institute of expulsion. Part two explains the 

concept of preliminary rulings under the Rules of Civil Procedure. 

The third chapter is subdivided into three parts and is dedicated to criminal law 

aspects of domestic violence. Part one provides an explanation the concept of victim in 

Czech law and deals with the Act 209/1997 Sb, regulating financial assistance to 

victims of crime. The second part focuses on the injured person under Czech Rules of 

Criminal Procedure and the procedural rights of. The third part of this chapter contains 

the description of an offence called battering a person living in a common residence. 

The last chapter discusses some proposals for future regulation of this area and 

in particular it analyses the proposed separate law to regulate victims of crime and 

amendments of the Rules of Criminal Procedure. 
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The thesis was written in accordance with the applicable law of the Czech 

Republic on the 15
th

 March 2012. 
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