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Anotace 

Diplomová práce pojednává o domácím násilí na ženách a jeho dopadu na český státní 

rozpočet. Na příkladu vlivu domácího násilí na děti jako svědky tohoto násilí, ukazuji, že 

přes posílení prevence domácího násilí v podobě větší informovanosti veřejnosti, práci 

s dětmi z rodin ohrožených domácím násilím a v neposlední řadě skrz terapeutickou práci 

s pachateli domácího násilí, by se tyto dopady mohly snížit. Cíle práce se zaměřují na 

ekonomické ztráty spojené s domácím násilím na ženách, řešení domácího násilí ze strany 

státu a reflexi zahraničí dobré praxe.  

Domácí násilí je závažným společenským problém, se kterým se setkáme ve většině 

kultur. Potýkají se s ním lidé ve všech socioekonomických vrstvách, bez ohledu na věk 

nebo rasu. Dle mezinárodního výzkumu (International Violence Against Women Survey, 

2002 - 2003) můžeme konstatovat, že 22 – 40 % žen zažilo během svého života násilí ze 

strany intimního partnera.1 V České republice se s domácím násilím setkala více jak 

třetina žen. (Pikálková, 2004, str. 51) Toto číslo však reprezentuje pouze osoby, které si 

problém přiznaly, kolik osob skutečně žije v násilném vztahu, se můžeme jen domnívat.  

Porovnáním studií a statistik s jinými státy (USA, VB, Rakousko) dokládám, že ČR se 

soustředí spíše na následky a méně již na prevenci vzniku domácího násilí. V rámci 

analýzy programů pro pachatele ukazuji cestu, kterou by se Česká republika mohla ubírat 

a která v dlouhodobé perspektivě může snížit náklady na DN.   

 

                                                 
1 The International Violence Against Women Survey (IVAWS). 1997. Institute for Crime Prevention and 

Control, affiliated with the United Nations (HEUNI). Staženo 22.1.214. Dostupné z 

http://www.heuni.fi/12859.htm nebo http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-stat-

2005/docs/expert-papers/Nevala.pdf 
 

http://www.heuni.fi/12859.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-stat-2005/docs/expert-papers/Nevala.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-stat-2005/docs/expert-papers/Nevala.pdf
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Annotation 

Diploma thesis Batterer intervention programs as a way of increasing an effectiveness of 

prevention of domestic violence on women in the Czech Republic deals with the issue of 

domestic violence against women and its impact on the Czech state budget. 

On example of the impact of domestic violence on children as witnesses of this violence, 

I try to explain that through strengthening a prevention of domestic violence (public 

awareness, programs for children and therapeutic work with perpetrators) the economic 

impact could be reduce.  

The main aim of this study is to define all economic losses associated with domestic 

violence against women, describe how is domestic violence solved by government and 

whether this solution reflects the high risk of transmitting of violent patterns from parent 

to child. Aims of the study focuses on the economic losses associated with domestic 

violence against women dealing with domestic violence by the state and abroad reflection 

of good practice. 

Domestic violence is a serious social problem that we encounter in most cultures. It could 

happen in all socio-economic strata, regardless of age or race. According to international 

research (International against Women Survey, 2002 - 2003) we could conclude that 22 - 

40 % of women had experienced during his life domestic. In the Czech Republic 

experienced the domestic violence more than a third of women (Pikálková, 2004, str. 51) 

However, this figures represents only persons who have acknowledged the problem. We 

could only assume how many people actually live in a violent relationship.  

Through comparison studies and statistics with other countries (USA, UK, Austria) I 

prove that the Czech Republic is focused mainly on the consequences of domestic 

violence and less on prevention. The Batterer intervention programs show the path for the 

Czech Republic, which could reduce the cost of domestic violence in the long-term view.  

 

Klíčová slova 

Domácí násilí, oběť, pachatel, týrané děti, pomoc obětem a pachatelům, ekonomické 

dopady, právní úprava, intervenční centra, prevence 

Keywords 

Domestic violence, victim, perpetrator, abused children, help for victims and abusers, 

economic impacts, law, intervention centre, prevention 

 

http://is.muni.cz/thesis/prace_na_stejne_tema.pl?lang=en;furl=%2Fth%2F385703%2Fpedf_m%2F;so=nx;ks=intervention%20centre


4 

 

Přehled používaných zkratek 

ČR   Česká republika  

DN   Domácí násilí 

EU   Evropská unie 

FRA   Agentura Evropské unie pro základní práva 

IC   Intervenční centra 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV   Ministerstvo vnitra  

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MSp   Ministerstvo spravedlnosti 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví 

NAP DN  Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 - 2014 

NO   Neziskové organizace 

OSPOD  Orgány sociálně-právní ochrany dítěte 

TŘ   Trestní řád  

TZ   Trestní zákoník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.  

 

 V Praze dne  Martina Štýbrová  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Evě M. Hejzlarové, Ph.D. za její cenné rady 

a trpělivost.  

  



7 

 

Teze diplomové práce 

Jméno studenta/studentky: Martina Štýbrová 

Název v jazyce práce:  Terapie pro pachatele jako způsob zvýšení efektivity 

prevence domácího násilí na ženách v České republice 

Název v anglickém jazyce:  Batterer intervention programs as a way of increasing an 

effectiveness of prevention of domestic violence on 

women in the Czech Republic 

Klíčová slova:   domácí násilí, oběť, pachatel, pomoc obětem, 

ekonomické dopady, právní úprava, intervenční centra 

Klíčová slova anglicky:  domestic violence, victim, aggressor, help for victims of 

domestic violence, economic impacts, law,  intervention 

center 

Akademický rok vypsání:  2013 

Jazyk práce:    ČJ 

Typ práce:    diplomová práce 

Ústav:    Katedra veřejné a sociální politiky 

Vedoucí / školitel:   Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D.  

Obor práce:    Veřejná a sociální politika 

    

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:   

1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, 

návaznost na jiné práce 
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prevence domácího násilí, by se tyto dopady mohly snížit.    
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svého života násilí ze strany intimního partnera.2 V České republice se s domácím 

násilím setkala třetina žen. Toto číslo však reprezentuje pouze osoby, které si 

problém přiznaly, kolik osob skutečně žije v násilném vztahu, se můžeme jen 

domnívat.  

Ačkoliv se od roku 1989 vytvořilo mnoho na podporu obětí, ve srovnání 

s okolními evropskými státy máme stále co vylepšovat. Studie OECD3 ukazuje, 

že v ČR se s domácím násilím setkává významnější počet žen než v ostatních 

zkoumaných zemích. Z průzkumů také vyplývá, že pachatelé i oběti často 

pocházejí z rodin, kde se násilí mezi rodiči vyskytovalo (například Rosa, 2013).4 

Což jen zvyšuje závažnost situace, kdy je většina dětí násilí přítomna (90% dětí 

klientek sdružení Rosa bylo přítomno násilí).5 

2. Cíle diplomové práce 

Hlavními cíli jsou „1) Prozkoumat a vysvětlit, jak je domácí násilí na ženách ze 

strany státu řešeno, a to zejména z hlediska efektivity vynaložených nákladů, a z 

hlediska toho, jak toto řešení reflektuje velké riziko přenosu násilnických vzorů z 

rodičů na děti a (2) na základě příkladů dobré praxe navrhnout možná řešení“. 

Tyto cíle si můžeme rozložit na nižší podcíle, které budou řešitelné. Existují tři 

hlavní podcíle, které budu zkoumat, a následují otázky, v kterých jsou včleněny: 

Charakterizovat řešení domácího násilí na ženách státní správou. Druhým 

podcílem je Analyzovat způsoby řešení domácího násilí na ženách v zahraničí a 

v neposlední řadě Navrhnout způsob snížení výskytu domácího násilí v ČR.  

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY:   

 

1) VOŇKOVÁ, Jiřina a Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí v českém právu z 

pohledu žen. 2., přeprac. vyd. Praha: ProFem, 2008, ISBN 978-80-903626-7-3. 

2) PIKÁLKOVÁ, Simona, ed. Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká 

republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině. 1. vyd. 

Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. ISBN 80-7330-

054-0. Online 

                                                 
2International Violence Against Women Survey, dostupné z  http://www.heuni.fi/12859.htm 

 
3Dostupné z http://www.oecd.org/els/soc/45583188.pdf 
4Dostupné z http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf Str. 7,   
5 Dostupné z http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf Str. 13,   

http://www.heuni.fi/12859.htm
http://www.oecd.org/els/soc/45583188.pdf
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf
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3) Dr. Evelyn Dawid, představení rakouské studie o DN, dostupné z 

http://www.profem.cz/shared/clanky/103/komentar_niedermayer.pdf 

4) Lisa Brush PhD., Vyčíslení nákladů násilí na ženách, dostupné z  

http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx 

5) Mgr. Kamil Kunc, Ekonomické dopady domácího násilí v ČR, dostupné z 

http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf 

6) Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014, dostupné z  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12500/NAP_15-04-2011.pdf 

7) Family violence, OECD, dostupné z  

http://www.oecd.org/els/soc/45583188.pdf 

8) Vliv domácího násilí na zdraví žen a jejich dětí, OS Rosa, dostupné z 

http://www.rosaos.cz/fileadmin/rosa/Statistika_za_2010_Studie_Zdravotni_dopady_n

asili__ROSA_.pdf 

 

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

 

1. Výzkumné otázky a hypotézy  

1.1. Jakým způsobem státní správa bojuje s domácím násilím na ženách? 

(veřejněpolitické dokumenty a rozhovory s experty) 

1.2. Jak velký je objem veřejných prostředků věnovaných na boj proti domácímu 

násilí na ženách v ČR? (veřejněpolitické dokumenty, statistiky a rozhovor s 

experty)  

1.3. Jsou kroky státní správy v boji s domácím násilím efektivní? (rozhovor 

s experty)  

2.1. Existují příklady dobré praxe pro řešení domácího násilí na ženách v 

Rakousku a USA použitelné v českém prostředí? (zjistím dle analýzy 

dokumentů příslušných států) 

3.1. Jsou programy pro pachatele domácího násilí efektivní při snižování 

výskytu DN? (analýza programů, analýza nákladů a přínosů) 

 

Hypotéza 

http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/200_042%20opr%20zformatovany%20text%204%20pro%20tisk.pdf
http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/200_042%20opr%20zformatovany%20text%204%20pro%20tisk.pdf
http://www.profem.cz/shared/clanky/103/komentar_niedermayer.pdf
http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx
http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12500/NAP_15-04-2011.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/45583188.pdf
http://www.rosaos.cz/fileadmin/rosa/Statistika_za_2010_Studie_Zdravotni_dopady_nasili__ROSA_.pdf
http://www.rosaos.cz/fileadmin/rosa/Statistika_za_2010_Studie_Zdravotni_dopady_nasili__ROSA_.pdf
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Z důvodu podceňovaní problematiky domácího násilí a jejich ekonomických 

dopadů na státní rozpočet, není na boj s domácím násilím vynaloženo dostatek 

financí, a proto jsou některé služby jako péče o děti se zkušeností s domácím 

násilím v rodině nedostatečně řešeny či zcela chybí, což se projevuje vysokým 

počtem případů domácího násilí.  

2. Teoretická východiska 

 

Domácí násilí je pokládáno za sociálně patologický jev. Existuje několik teorií 

jeho příčin, například psychopatologická, ekologická, nebo feministická teorie 

domácího násilí. Pro mou práci využiji teorii sociálně psychologickou, která 

vysvětluje DN dle modelu mezigeneračního přenosu vzorců násilného jednání.   

Dále bych provedla zhodnocení vládní strategie boje s DN pomocí evaluační 

teorie tzv. analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit analysis), která hodnotí jak 

finanční náklady, tak i socio-ekonomické dopady programu (Ochrana, F., Nekola, 

M.)6   

 

3. Metody a zdroje dat 

Zde bych ráda využila analýzu sekundárních dat doplněnou o polostrukturované 

rozhovory s pracovníky zabývající se DN v praxi.  

 

4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

Úvod  

1. Vymezení problému  

2. Teoretická východiska  

3. Metodologie  

4. Strategie českého státu k řešení problému domácího násilí na ženách  

5. Závěr 

 

V úvodu práce bych se ráda věnovala teoretickému vymezení problému domácího násilí, 

jeho formám, příčinám, obětem a pachatelům. V následujících částech práce se zaměřím 

na ekonomické dopady domácího násilí a jeho vliv na děti jako svědky. Mým cílem je 

                                                 
6 Dostupné z http://www.verejna-

politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=74&format=raw 

http://www.verejna-politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=74&format=raw
http://www.verejna-politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=74&format=raw
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zhodnotit současnou strategii České republiky v boji s tímto závažným společenským 

problémem. 

 

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:   

 

In my diploma thesis I would like to discuss the issue of domestic violence against women 

and its impact on the Czech state budget. I will try to explain how to reduce the economic 

impact by strengthening a prevention of domestic violence. Although the Czech Republic 

has started to deal with domestic violence in 1989 we still have some shortages. The 

OECD study shows that in the Czech Republic the highest percentage of women 

experience some form of violence from their intimate partner. 

The main aim of this study is to define the main economic losses associated with domestic 

violence against women, describe how is domestic violence solved by government and 

whether this solution reflects the high risk of transmitting of violent patterns from parent 

to child. 
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Úvod 

Může to být těžko uvěřitelné, ale násilí mezi blízkými osobami odehrávající se v soukromí, 

je nejrozšířenějším formou násilí ve společnosti. (Voňková, Huňková, 2004, str. 136)7 V České 

republice žije 5 340 391 žen, z nichž se 1 400 000 během života setkalo s domácím násilím. 

(Kunc, 2012, str. 24) Udává se, že násilí zažije každá třetí žena na světě.8 Čemuž odpovídají i 

zjištění, že ženu spíše napadne osoba blízká než anonymní násilník na ulici. (Novotný, Zapletal, 

in Voňková, Huňková 2004, str. 38) Násilí mezi partnery není problémem pouze v České 

republice. Nejnovější výzkum o domácím násilí a násilí na ženách v Evropské Unii (EU) 

uveřejněný v březnu 2014 přináší nepříznivé zprávy. Až 16, 7 milionů žen napříč 28 státy EU 

zažilo v posledním roce fyzické, sexuální a psychické násilí, včetně násilí ze strany partnera. 

Statisticky se jedná o jednu ze tří žen. Jedna z deseti žen zažila nějakou formu sexuálního násilí 

od 15 let a jedna z dvaceti byla znásilněna. Ze strany současného nebo bývalého partnera zažila 

fyzické nebo sexuální násilí jedna z pěti žen (22 %). Obdobné množství zažilo napadení od 

cizího muže (započítává se sem cizinec na ulici i kolega, nadřízený v práci). (FRA, 2014, str. 

21 - 27)9 

 

V problematice domácího násilí nalézám silný genderový rozměr,10 neboť i přes 

narůstající zájem o domácí násilí na mužích nebo seniorech, stále platí, že nejvíce obětí je mezi 

ženami a nejvíce pachatelů mezi muži. Tuto genderovou nevyrovnanost zdůvodňují 

feministické teorie mocenským postavením mezi mužem a ženou. V rámci procesu socializace 

se dětem dle jejich pohlaví vštěpují různé stereotypní představy o ženách a mužích a tím se 

vytváří nerovnosti v rozdělení moci. (Godenzi, 1998, in Voňková, Huňková, 2004, str. 138) 

                                                 
7 Domácí násilí je často přirovnáváno k epidemii (např. Chanová z WHO. Pelcová uvádí, že „šíří se stejně jako 

epidemie – přenosem, dotykem. Ti, kdož zažili násilí, se stávají častěji sami násilníky. Výzkumníci dokonce došli 

k závěru, že osobní zkušenost s násilím má u mladých lidí větší vliv na jejich násilnictví než chudoba, 

neurovnané vztahy…“ (Pelcová 2006: 7).  
8  Studie z Ameriky a Kanady dokládají, že násilí se týká až 30 % párů ročně. Smith, Straus, 2004. „V ČR se 

podle provedeného sociologického šetření STEM 2001 a 2006 odehrává v každé čtvrté rodině“ (Ševčík, 

Špaténková, 2011, str. 7) 
9 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), Násilí na ženách: průzkum prováděný napříč EU, 2014. 

Staženo dne 04. 04. 2014. Dostupné z http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-factsheet . 

Podobné informace Voňková, Huňková 2004, str. 18: v roce 2004 měla EU 170 milionu žen, z nichž se s násilím 

ze strany muže setkalo 42 - 56 milionů žen.  
10 Gender jako „kulturně a historicky proměnlivé charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo 

ženskému biologickému pohlaví. Soubor mužských či ženských vlastností společnost všeobecně přijímá jako něco 

»přirozeného« a »neměnného«. Tím se společensky ospravedlňuje jejich přímé či nepřímé vynucování. Žena, 

která se dostatečně nestará o domácí krb, nebo muž, který dostatečně finančně nezabezpečuje rodinu, nejsou 

považováni za »plnohodnotné« ženy a muže“. Staženo dne 04. 04. 2014. Dostupné z 

http://gender.webnode.cz/products/gender/  

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-factsheet
http://gender.webnode.cz/products/gender/
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Domácí násilí bývá někdy mylně označováno jako „ženský problém“, jelikož násilí páchají 

zejména muži, mohla bych naopak mluvit o „mužském problému.“ Jde však o problém 

dotýkající se obou pohlaví a celé společnosti. Násilí na ženách nalezneme ve všech kulturách, 

ale ve společnosti s vyšší mírou spolupráce a rovnosti všech svých členů se vyskytuje méně.  

Domácí násilí je obtížně zkoumatelné, neboť jde o citlivé a do velké míry stále 

tabuizované téma. V České republice nemáme dostatek odborných přehledů a statistik, většina 

údajů pochází od pomáhajících organizací. Jednou z takových organizací je občanské sdružení 

ROSA, které uvádí, že ze 103 jejich klientů bylo 17 znásilněno v manželství a 65 osob surově 

zbito, pouze 24 osob nahlásilo čin policii. (Voňková, Huňková, str. 38) Obdobně se dají využít 

statistiky policie, kde je domácí násilí řešeno v rámci trestného činu Týrání osoby žijící ve 

společném obydlí, kterých policie v roce 2013 eviduje 535, institutu vykázání,11 kterého 

v loňském roce využila v 1 361 případech, případně v rámci trestného činu znásilnění, který se 

úzce s domácím násilím pojí. V minulém roce bylo policií zaznamenáno 541 případů 

znásilnění.12 Jak bylo naznačeno výše, tyto údaje jsou pouze špičkou ledovce. Počet zatčení za 

útok na partnera je mnohem menší než na nečlena rodiny.  Americké statistky ukazují, že u 

lehčích případů domácího násilí dochází k zatčení v jednom ze sta případů a u závažnějších 

činů pak policie zajistí jednoho násilníka z deseti.13  

Proč k násilí dochází? Násilníkem se osoba (obvykle) nerodí, ale stává z mnoha různých 

příčin. V naší genetické výbavě mohou existovat předpoklady pro násilnou činnost, velký vliv 

má však primární rodina a okolí. U pachatele i oběti často narážíme na zkušenost s násilím 

v dětství. (Koukolík, 2001). Z tohoto důvodu se domnívám, že je zde právě stát a jeho instituce, 

které musí vytvořit dostatečné podmínky a postihy, aby  nedocházelo k přenášení násilí do 

dalších generací.  

Na následujících stránkách se věnuji domácímu násilí na ženách, nejprve si vyjasním 

pojem domácího násilí, jeho příčiny a způsoby řešení (kapitola č. 1). Na základě stanovených 

výzkumných otázek analyzuji současnou situaci v České republice, Rakousku, Velké Británii a 

USA (kapitola č. 4). S pomocí veřejněpolitických dokumentů, výzkumů a příkladů zahraniční 

dobré praxe navrhuji doporučení k řešení problematiky a vypočítávám případné náklady a 

úspory při zavedení terapeutických programů pro pachatele domácího násilí (kapitola č. 7). 

  

                                                 
11 Statistiky stránek DomácíNásilí.cz. Staženo 15.03.2014 Dostupné z  http://www.domacinasili.cz/statistiky/  
12 Policie ČR, statistiky kriminality. Staženo 15. 03. 2014. Dostupné z  http://www.policie.cz/clanek/statisticke-

prehledy-kriminality-za-rok-2013.aspx 
13 Smith, Straus, 2004.  

http://www.domacinasili.cz/statistiky/
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2013.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2013.aspx
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1. Vymezení předmětu zkoumání, statistiky, příčiny, 
důsledky a veřejněpolitický kontext 

V diplomové práci se věnuji problematice domácího násilí na ženách v České republice. 

Domácí násilí (DN) pojednávám jako veřejně politický problém, neboť se dotýká 38 % žen 

v České republice (ČR)14  a ze státního rozpočtu ročně odčerpá minimálně 1 328, 2 milionů 

korun.15  Výzkum provedený Kamilem Kuncem v roce 2012 vyčíslil počet ženských obětí na 

11 % ročně (400 000 žen), 58 % respondentů přiznalo, že zná někoho v okruhu svých blízkých, 

kdo zažil DN. Dále 1/4 dotazovaných žen zasažených DN uvedlo, že o DN s nikým nemluví.16  

Potýkají se s ním lidé ve všech socioekonomických vrstvách, bez ohledu na věk nebo 

rasu. Následky tohoto násilí si oběti i jejich rodiny často nesou po celý život (deprese, chronická 

onemocnění, alkoholismus, apod.) Zanedbatelný není ani údaj Světové zdravotnické organizace 

uvádějící, že 38 % žen bylo zavražděno svým partnerem.17 V ČR tyto údaje nejsou 

zaznamenávány, máme pouze odhady mluvící o několika desítkách žen ročně.18  

Nejprve definuji, jak budu rozumět násilí v rodině. Rada Evropy v roce 1985 vymezila 

domácí násilí jako: „Násilné chování v rodině zahrnující jakýkoliv čin, nebo opomenutí, 

spáchané v rámci rodiny některým z jejich členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní 

integritu, nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho 

osobnosti.“ (Doporučení Rady Evropy R (85) 4 in Voňková, Huňková, 2004, str. 14).19 Tato 

definice odpovídá anglickému domestic violence neboli širokému chápání domácího násilí 

v rodinném kruhu.20 Bednářová dále upřesňuje, že „domácí násilí zpravidla označuje týrání a 

násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími spolu ve společném bydlení, 

kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.“ (Bednářová 2006 in 

                                                 
14 Pikálková, 2003, str. 51.  
15 Kunc, 2012, str. 24. Staženo 11. 12. 2013. Dostupné z http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx   
16 Kunc, 2012, str. 24.   
17 Zpráva WHO, 2013, Violence against women: a global health problem of epidemic proportions. Staženo 

22.4.2014. Dostupné z  

 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/  
18 Podle údajů Policie ČR bylo v roce 2013 zavražděno kvůli osobním vztahům několik desítek žen. ROSA 

v tiskové zprávě o Tichých svědkyních 2013 připomínající oběti DN uvádí, že ročně padne jenom v původních 

čtrnácti zemích EU za oběť násilného partnera 700 – 900 žen. (Rosa o.s., Tiché svědkyně 2013) nebo Policie ČR 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2013.aspx  
19 Originální znění dostupné z  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf  
20 Jak v české, tak zahraniční literatuře nalezneme mnoho výrazů označující domácí násilí. Může jít o intimní 

násilí (partnerské), které je úžeji zaměřeno na násilí mezi intimními partnery a vymezuje se oproti 

mezigeneračnímu násilí apod. Intimními násilí označujeme v anglické literatuře jako domestic abuse (Voňková, 

Huňková, 2004, str. 15) nebo intimate partner violence.  Více The Office on Women's Health (OWH), part of 

the U.S. Department of Health and Human Services (HHS), 

Dostupné z  http://www.womenshealth.gov/violence-against-women/types-of-violence/domestic-intimate-

partner-violence.html#a 

http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/
http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2013.aspx
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf
http://www.hhs.gov/
http://www.womenshealth.gov/violence-against-women/types-of-violence/domestic-intimate-partner-violence.html#a
http://www.womenshealth.gov/violence-against-women/types-of-violence/domestic-intimate-partner-violence.html#a
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Bednářová, Macková, Prokešová, 2009, str. 6) Důležité je, že jde o opakované a dlouhodobé 

jednostranné násilí, které se postupně stupňuje. Násilí je pácháno v soukromí rodiny mimo 

veřejnou kontrolu a je zde patrné citové pouto mezi obětí a pachatelem.21 

Obrázek č. 1 ukazuje cyklus násilí.  Dojde-li k násilnému aktu, následuje tzv. období 

líbánek, kdy se pachatel cítí provinile a snaží se své jednání omluvit, postupně se však vrací ke 

svému násilnému chování, začne narůstat napětí mezi partnery, které vyvrcholí dalším útokem. 

Kruh se může postupně zrychlovat, v nejkritičtějším bodě se období klidu zcela vytratí.  

 

Obrázek č. 1. – Cyklus násilí. Zdroj: Bednářová a kol, 2009, str. 11. Úprava vlastní.  

 

 

 

Krátce se zmíním o formách násilí, ke kterým může docházet během domácího násilí. 

Často dochází ke kombinaci několika prvků, jak lze vyčíst z výpovědí obětí v tabulce č. 1.   

 Fyzické násilí (fackování, bytí, kopání, škrcení, svazování, ohrožování zbraní 

nebo předměty, odpírání spánku a jídla až po útoky proti životu). 

 Psychické násilí (ponižování, urážení, znevažování, obviňování, zákazy, 

zastrašování, terorizování, vyhrožování, vydírání, hrubé chování, ničení vlastnictví 

oběti, zejména oblíbených věcí). Výsledkem psychického nátlaku je, že se oběť začne 

cítit jako viník. Psychické násilí je hůře rozpoznatelné než fyzické.  

 Emocionální násilí (soustavná kontrola, zesměšňování, prohlašování oběti za 

blázna, citové vydírání, obviňování v každé situaci, výhružky odebrání dětí).   

                                                 
21 DomácíNásilí.cz. Staženo 15. 03. 2014. Dostupné z  http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/ 

 

Pocit viny

Omluvy 

Normální 
chování

Vzrůstání 
napětí
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http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/
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 Sociální násilí (zákazy kontaktu s přáteli a s rodinou s cílem sociální oběť 

izolovat, pachatel rozhoduje ve všech oblastech soc. života, využívání dětí nebo jiných 

osob jako prostředku nátlaku na oběť, ponižuje oběť ve společnosti). 

 Sexuální násilí (znásilnění, nucení proti vůli k sexuálním praktikám, sexuální 

napadání). 

 Ekonomické násilí (omezování přístupu k penězům, absolutní kontrola nad 

příjmy a výdaji oběti, zatajování ekonomické situace pachatele a rodiny).22 

 V současné době je zákonem upravena i forma nebezpečného pronásledování 

tzv. stalking, který se s domácím násilím může pojit, zejména v případě rozchodu.23  

 

V následující tabulce uvádím způsoby týrání, abych ukázala, jaké formy násilí mohou 

být proti oběti použity a jakou pomoc by měla ohrožená osoba dostávat. Ačkoliv jasně 

převažuje psychické týrání doprovázené fyzickým násilím, nelze zanedbat ani ekonomické 

násilí. Zřetelně se ukazuje, že některé týrané ženy mají zákaz pracovat (existují i případy, kdy 

žena nevědomky pracovala na černo pro svého partnera a neměla následně nárok na jakékoliv 

dávky)24 nebo jsou nuceny vzít si na žádost partnera půjčku, případně jako manželky 

zodpovídají za dluhy v manželství vzniklé. Následný odchod a přežití pro ně může být velmi 

složitý. Pokud mají nezaopatřené děti, mohou se pohybovat na hranici přežití. Jak upozorňují 

pomáhající organizace, tyto ženy často neumí nakládat s penězi a neznají možnosti sociální 

pomoci. Je nutné jim zajistit asistenci a naučit je, jak spravovat svůj rozpočet. To vše je nutno 

při řešení problematiky brát v potaz a zabezpečit bezpečný a důstojný odchod i v těchto 

případech.  

 

Tabulka č. 1. - Formy násilí na ženách. Zdroj: Rosa, 2010 str. 19. Úprava vlastní.  

Forma týrání / z počtu žen  203 žen  100 %  

Psychické týrání   

- ponižování 203 100 %  

- vydírání 149 73,4 % 

                                                 
22 Rozdělení dle Zlámal a Dufková 2005, in Bednářová et kol. 2009, str. 7  - 8.  
23  „Od roku 2010 je trestným činem dle § 354 jako nebezpečné pronásledování. Za trestný čin byl poprvé označen 

v Kalifornii v roce 1990. Jde o opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, 

skypem, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby. 

Útočník u oběti vyvolává pocit strachu.“ Dostupné z  http://www.policie.cz/clanek/prevence-stalking.aspx  
24 Budinová, 2012. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné z http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-

zprava-web.pdf  

http://www.policie.cz/clanek/prevence-stalking.aspx
http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-zprava-web.pdf
http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-zprava-web.pdf
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- výhrůžky zabitím 83 40,8 % 

- nadávky  129 63,5 % 

- kontrola 118 58,1 % 

- žárlivost 117 57,6 % 

- vyhrožování 

sebevraždou 

54 26,6 % 

- vyhrožování zbraní 34 16,7 % 

Fyzické týrání 152 74,9 % 

- facka 83 40,8 % 

- pěstí 60 29,5 % 

- škrcení 62 30,5 % 

- kopání 41 20,2 % 

- bití těhotenství 33 16,2 % 

- napadání zbraní 17 8,4 % 

Ekonomické týrání 133 65,5 % 

- nedostává žádné finance 52 25,6 % 

- kontrola hospodaření 48 23,6 % 

- zákaz pracovat 11 5,4 % 

- Muž závislí na 

automatech  

8 3,9 % 

- Muž se zadlužil 14 6,9 % 

- Žena se zadlužila na 

jeho žádost 

7 3,5 % 

 

Domácí násilí je mnoha přístupy bráno jako sociálně naučené. Jedinec je v průběhu 

svého života ovlivňován množstvím vlivů od primární rodiny, přes přátele až po společnost. 

Jak uvedu dále, přístupy snažící se změnit pachatelovo jednání vychází také z premisy, že jde 

o naučené a tudíž změnitelné chování. Kde se člověk naučí používat násilí jako způsob jednání? 

I z výzkumů center pro ženy oběti vychází najevo, že v pachatelově rodině byl často násilný 

jeden z rodičů. Což jen zvyšuje závažnost situace, kdy je většina dětí násilí přítomna (90 % dětí 
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klientek sdružení ROSA bylo přítomno násilí).25 Právě násilí rodičů či silná patriarchální 

výchova je jedním z rizikových faktorů. Dítě se učí napodobováním ostatních, jsou-li v rodině 

vztahy založené na násilí, převezme toto jednání. „Násilí v rodině poškozuje děti na celý život 

více než všechna genetická poškození obecně.“ (Hall a Lynch, 1998, in Koukolík, Drtilová, 

2001, str. 231) Je známo, že pachatelé, kteří se dopouští násilí na partnerce, zároveň útočí na 

své děti ve 40 - 60 % případů (Hester, 1999 in ROSA, 2012, str. 13) Bez dostatečné podpory 

mohou mít děti z těchto rodin problémy v dalším osobním i profesním životě a projevovat se 

násilně.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, mezi důsledky DN patří jak poranění či zabití jednoho 

z partnerů, tak i psychické problémy a fyzická onemocnění u přítomných dětí. V nejkritičtějším 

případě může docházet k přenosu násilných vzorců do další generace. DN způsobuje náklady 

v oblasti veřejných služeb, omezení či ztrátu ekonomické aktivity u oběti, podporuje 

patologické jevy jako alkoholismus, kriminalitu nebo bezdomovectví. V neposlední řadě trpí 

psychicky nejenom oběť, ale i pachatel.  

V České republice se snaha o řešení domácího násilí objevuje později než v západních 

státech, kde se utvořilo silné ženské hnutí již v 70. letech. 20. století. To však neznamená, že 

by tento problém u nás neexistoval. Jednalo se o problém, o kterém se moc nehovořilo, neboť 

byl brán jako soukromá záležitost partnerů a jeho řešení spadalo spíše do působnosti 

manželských poraden než specializovaných center. Až v roce 1992 vznikly první organizace 

poskytující služby pro oběti.26 V posledních několika letech došlo k výraznému posunu vpřed. 

Vznikly expertní skupiny působící na úrovni Vlády, na půdě ministerstev a policie jsou 

specialisté na prevenci kriminality a domácího násilí, byl vytvořen Národní akční plán prevence 

domácího násilí na léta 2011 – 2014 (NAP DN), problematika je stále uceleněji reflektována 

v mnoha českých zákonech, máme azylové domy, intervenční centra i mnoho neziskových 

organizací nabízející pomoc obětem, ale i pachatelům. Oběti mají možnost se proti pachateli 

účinněji bránit, mohou využít služeb psychosociální i právní pomoci. Ačkoliv se od roku 1989 

vytvořilo mnoho na podporu obětí, ve srovnání s okolními evropskými státy máme stále co 

vylepšovat. 

 

                                                 
25 ROSA 2013, Statistická sonda obětí DN za rok 2012. Staženo 22. 11. 2013. Dostupné z http://www.rosa-

os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf  
26 Rosa 1993, ACORUS, proFem, Elektra, La Strada nebo Koordona (od roku 2004 sdružuje několik organizací 

zabývající se DN). 

http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf
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Domácí násilí se samozřejmě netýká pouze žen, například dle kanadských výzkumů se 

ukazuje, že velké množství obětí tvoří i muži. V České republice se udávají asi 4 % mužských 

obětí,27 nicméně i ze zvyšujícího počtu vykázání žen ze společného obydlí je zřejmé, že jde o 

vysoce citlivý a utajovaný problém. Obětmi jsou také velmi často děti, senioři nebo třeba 

psychicky nebo fyzicky znevýhodnění občané. Ve své práci se kvůli zjednodušení budu 

zaměřovat pouze na ženské oběti.28  

 

 

  

                                                 
27 Například Van Dijk na základě výzkumu v Nizozemí zjistil, že obětí DN bylo 35 % žen a 34 % mužů, ale u 

méně závažných napadnutí partnerem byli oběťmi muži v 61 % případů a u závažných činů 60 % žen. (Van 

Dijk, 1998, in Voňková, Huňková, 2004). Analýza situace v ČR zpracovaná FSV MU, 2011, Muži jako oběti 

domácího násilí. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné z  http://www.nasilinamuzich.cz/wp-

content/uploads/muzi.pdf  
28 Výzkum ukázal, že násilí může zažívat muž nebo žena, chlapec nebo dávka, stejně tak pachatel může být 

různého pohlaví. Nejčastěji je však pachatelem muž a obětí žena. Proto můžeme mluvit o násilí na genderovém 

základě.   (FRA, 2014) 

http://www.nasilinamuzich.cz/wp-content/uploads/muzi.pdf
http://www.nasilinamuzich.cz/wp-content/uploads/muzi.pdf
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2. Výzkumné cíle a metody  

Nyní přesně stanovím cíle práce, které bych chtěla na následujících stranách naplnit. Hlavními 

cíli jsou „1) Prozkoumat a vysvětlit, jak je domácí násilí na ženách ze strany státu řešeno, a to 

zejména z hlediska efektivity vynaložených nákladů, a z hlediska toho, jak toto řešení reflektuje 

velké riziko přenosu násilnických vzorů z rodičů na děti a (2) na základě příkladů dobré praxe 

navrhnout možná řešení“. 

Tyto cíle si můžeme rozložit na nižší podcíle, které budou řešitelné. Existují tři hlavní 

podcíle, které budu zkoumat, a následují otázky, v kterých jsou včleněny: Charakterizovat 

řešení domácího násilí na ženách státní správou. Druhým podcílem je Analyzovat způsoby 

řešení domácího násilí na ženách v zahraničí a v neposlední řadě Navrhnout způsob snížení 

výskytu domácího násilí v ČR.  

 

Výzkumné otázky, které v práci zodpovídám, jsou:  

1.1. Jakým způsobem státní správa bojuje s domácím násilím na ženách? (veřejněpolitické 

dokumenty a rozhovory s experty) 

1.2. Jak velký je objem veřejných prostředků věnovaných na boj proti domácímu násilí na 

ženách v ČR? (veřejněpolitické dokumenty, statistiky a rozhovor s experty)  

1.3. Jsou kroky státní správy v boji s domácím násilím efektivní? (rozhovor s experty)  

2.1. Existují příklady dobré praxe pro řešení domácího násilí na ženách v Rakousku a USA 

použitelné v českém prostředí? (zjistím dle analýzy dokumentů příslušných států) 

3.1. Jsou programy pro pachatele domácího násilí efektivní při snižování výskytu DN? 

(analýza programů, analýza nákladů a přínosů) 

 

Hypotéza 

Z důvodu podceňovaní problematiky domácího násilí a jejich ekonomických dopadů na státní 

rozpočet, není na boj s domácím násilím vynaloženo dostatek financí, a proto jsou některé 

služby jako péče o děti se zkušeností s domácím násilím v rodině nedostatečně řešeny či zcela 

chybí, což se projevuje vysokým počtem případů domácího násilí.  
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2.1 Metody 

V práci používám metodu explanační (v podobě rozboru dokumentů, statistik, srovnání 

vybraných zemí). (Ochrana, 2009, str. 16) Pro zhodnocení efektivity zavedení programu pro 

pachatele v rámci prevence DN použiji evaluační teorii tzv. analýzu nákladů a přínosů (cost-

benefit analysis), která hodnotí jak finanční náklady, tak i socio-ekonomické dopady programu 

(Ochrana, F., Nekola, M.)29 Dále provedu analýzu dokumentů týkajících se DN vytvořené 

veřejnou správou, soukromými a neziskovými subjekty, jinými výzkumníky, zahrnu zde i 

zahraniční výzkumy a doporučení. Tyto údaje doplním rozhovory s respondenty pracujícími 

s problematikou DN.  

Sběr dat proběhl na základě analýzy sekundárních dat a informací od pracovníků 

v intervenčních centrech (IC) a ve státní správě. Dle přehledu odborných knih, webových 

stránek poskytovatelů pomoci a rozhovoru s experty jsem vytvořila přehled aktérů v dané 

problematice a jejich činnosti. V příloze č. 1. podávám přehled IC a u vybraných center na 

základě zveřejněných výročních zpráv popisuji jejich služby, náklady na tyto služby a způsoby 

financování.  

 

Ve státní správě se domácím násilím zabývají následující organizace. Vybrané z nich jsem 

oslovila s žádostí o informace ohledně DN.  

 Ministerstvo vnitra ČR (osloveno emailem) 

 Policie ČR (osloveno emailem) 

 Institut kriminologie (osloveno emailem) 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (osloveno emailem, rozhovor) 

 OSPOD (osloveno emailem) 

 Ministerstvo spravedlnosti ČR 

 Soudy 

 Státní zastupitelství 

 Probační a mediační služba 

 Vláda (osloveny politické strany se zastoupením v Poslanecké 

sněmovně) 

 

                                                 
29 Ochrana František, Nekola, Martin. Evaluace veřejných programů a politik. Dostupné z http://www.verejna-
politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=74&format=raw 

http://www.verejna-politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=74&format=raw
http://www.verejna-politika.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=74&format=raw
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Ostatní poskytovatelé 

 Neziskové organizace a občanská sdružení (osloveny emailem, rozhovor 

o terapii násilných osob) 

 Intervenční centra (email, rozhovor) 

 

Analýza nákladů a přínosů mi umožňuje jasně vyjádřit efektivitu daného programu skrz 

porovnání jeho nákladů a přínosů. Všechny jednotky musí být vyjádřeny peněžně, ocenit se dají 

přímé i nepřímé a hmotné i nehmotné náklady.30  

 

Obrázek č. 2. Zdroj: Ochrana, 2005. Vlastní úprava. 

 

 

Základním předpokladem analýzy je, že přínosy jsou větší než náklady, neboli B > C,31  

efektivnost daného programu lze následně vyjádřit vzorcem NPV = B – C, s podmínkou B / C 

je ≥ 1 (Ochrana, 2005, str. 66) Od analýzy nákladů a přínosů můžeme odlišit analýzu 

společenských nákladů a společenských přínosů, která zahrnuje jak původně zamýšlený cíl 

programu, tak i vedlejší, nezamýšlené účinky. Výpočet peněžní hodnoty užitku vyjádříme jako 

B = P*E.32„Jak je zřejmé, je-li poměr přínosů vůči nákladům vyšší jak jedna, pak daný program 

je efektivní.“ (Ochrana, 2005, str. 67) Jde o rozlišení mezi užší analýzou, která bere v úvahu 

náklady a výnosy přímé a širší analýzou, která uvažuje navíc i společenské náklady a přínosy 

dané investice (negativními a pozitivními externalitami). (Ochrana, 2005, str. 79).  

                                                 
30 Přímé neboli zamýšlené, sledující cíl. Nepřímé jako nezamýšlené, externality. (Ochrana, 2005) 
31 B jsou přínosy, C jsou náklady.  
32 B - současná hodnota přínosů (v peněžních jednotkách), P - jednotková cena efektu, E - užitky výdajového 

programu. Za podmínky P*E >C. (Ochrana, 2005, str. 67) 

 

Analýza 
nákladů a 
přínosů

Nákladově 
užitková 
analýza

Ekonomická 
analýza
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Při CBA analýze je problematické, jakým způsobem zahrnout do analýzy čas nebo jak 

zjistit uspokojení klientů z dané varianty. Tyto údaje nebudu ve své analýze zahrnovat kvůli 

náročnosti a také neznalosti uspokojení potencionálních klientů.  
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3. Teoretické vymezení příčin domácího násilí 

Nyní se zaměříme na příčiny domácího násilí. Co ovlivňuje rozšíření domácího násilí?  

Je mnoho důvodů, proč se lidé uchylují k násilí. Může jít o nezvládnutí stresu, o psychické 

onemocnění či poruchu osobnosti nebo nedostatek empatie. Tyto rysy jsou z jisté míry dědičné, 

ale z velké části na ně má vliv nejbližší okolí jedince. (Koukolík, 2001)  

Mezi příčiny násilí mezi partnery můžeme zahrnout společnost a její tolerantní postoj 

k domácímu násilí, chápání DN jako k soukromé záležitosti, převládající lhostejnosti k okolí, 

genderové nerovnosti, patriarchální model rodiny, rodinná výchova a transgenerační přenos,33 

osobnostní charakteristiky agresora, nízký věk rodičů, závislost, ale také sociální situace 

vyvolávající stres jako nezaměstnanost, sociální izolace, finanční problémy. (Bednářová, 2009, 

str. 23)34 Buriánek a Pikálková doplňují výsledky výzkumů, ze kterých vyplývá, že v rodině s 

příjmem pod hladinou chudoby je větší četnost útoků mezi partnery než v rodině s příjmem nad 

hladinou chudoby. Obdobně ve vztahu, komunitě či společnosti odpovídá míra násilí vůči 

ženám míře genderové nerovnosti. (Buriánek, Pikálková, 2013, str. 17 - 18) V neposlední řadě 

v naší společnosti nalezneme mnoho forem přijatelného násilí, které ukazují, že poslušnost či 

nějaký zájem se dá vynutit právě skrze fyzickou sílu (fyzické trestání dětí, rvačky). Naopak je 

zde tolerance k násilí v podobě například tělesných trestů na dětech nebo fyzickým soubojům 

mezi chlapci a muži. Je doloženo, že osoby, které byly v mládí tvrdě trestány a měly přísnou 

výchovu, obdobně vychovávají a trestají své děti.   

3.1 Vliv primární rodiny 

Mnoho odborníků poukazuje na fakt, že cyklus násilí začíná primární rodině. „V orientační 

rodině získává dítě základní sociální zkušenost. Vyrůstá-li dítě v rodinném systému, jehož 

součástí je násilí, naučí se přijímat násilné chování sloužící k udržování převahy a zneužívání 

moci jako normu ... Dívky se často identifikují s rolí oběti, kterou byla jejich matka, a naučí se 

násilné chování tolerovat a přijímat. Často opakují stejný vzorec, tzn. vybírají si násilného 

partnera s podobným chováním, jak jej reprodukoval jejich otec, a zažívají stejně jako jejich 

matka násilí zaměřené proti jejich osobě.“ (Bednářová, 2009 str. 18)  

                                                 
33 Straus zjistil, že násilí v rodinných vztazích zvyšuje u dětí riziko, že budou používat násilí i v jiných vztazích 

oproti dětem z rodinného prostředí bez násilí. Míra přenosu násilí do další generace se pohybuje okolo 30 %. Na 

druhou stranu, poukazuje na význam integrace do širší komunity či rodiny, která se staví proti přenosu špatných 

vzorců chování. (Straus a kol, 1980, Gelles, 1980 in Buriánek, Pikálková, 2013 str. 18) 
34 Obdobně Gjuričová 2010, Podoby násilí v rodině.  
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Jak je zřejmé z definice výše, domácí násilí v původní rodině vytváří břímě pro další 

život dítěte. Pikálková zjistila, že „ženy vyrůstající v rodinách, kde otec používal fyzické násilí 

vůči matce, byly dvakrát více ohroženy násilím ze strany partnera, než ženy které takovou 

zkušenost neměli.“ (Pikálková, 2004, str. 18 - 19) Ženy z těchto rodin mívají problémy se 

sebepojetím, malým sebevědomím, obtížně zvládají partnerské a rodičovské role, dosahují 

nižšího vzdělání, mají problémy se zaměstnáním a s tím související nižší socioekonomickou 

úroveň, s čímž se pojí závislost na sociální síti. Pikálková však dodává, že domácí násilí u 

těchto žen není největším problémem, často jej vnímají jako normální součást života, více je 

trápí nedostatek financí, závislost na sociálních dávkách, odebrání dětí, bydlení. (Bednářová, 

2009, str. 19) Dalším problémem je, že oběti domácího násilí na své okolí mohou působit 

negativním dojmem, jelikož mohou být nekomunikativní (například jsou-li pod přísnou 

kontrolou násilníka), neudržují oční kontakt, jsou nedůvěřivé a mohou reagovat nepřiměřeně 

(symptomy posttraumatické poruchy). (Bednářová, 2009, str. 21) Můžeme shrnout, že 

„důležitý vliv na rozvoj domácího násilí má prostředí, ve kterém násilná osoba vyrůstala jako 

dítě.“ (Bednářová, 2009, str. 25) Domácí násilí se tak stává problémem veřejným, neboť svými 

zdravotními i sociálními důsledky dosahuje pro stát závažných rozměrů.  

 

Není zanedbatelné, že násilí se začíná projevovat často během těhotenství nebo v období 

krátce po narození dítěte, to je vystaveno násilí a stresu již před narozením. (Bednářová et al. 

2006, str. 28)35 Navíc násilí má dopad na způsobilost matky poskytovat dostatečnou podporu 

dítěti. Bowlbyho vztahová vazba říká, že „vztah matky a dítěte je základem pro všechny ostatní 

sociální vazby.“ (Bednářová, 2009, str. 73) Je-li tento vztah narušen, může to vést k závažným 

a celoživotním následkům ve vývoji dítěte. Mnoho autorů (Koukolík, 2001, Voňková, 

Bednářová, WHO) poukazuje na následky násilí v rodině, které se se u dětí mohou projevit jako 

psychosomatická onemocnění v podobě bolesti uší, břicha, alergie, astma, sebepoškozování, 

oslabení imunity nebo problémy s váhou. Násilí v rodině má vliv i na intelektuální vývoj, může 

zapříčinit rozvoj hyperaktivity s poruchou pozornosti, poruchy učení jako dyslexie, opožděný 

vývoj řeči, psychomotorického vývoje aj. (Bednářová, 2009, str. 35 - 36) Tyto děti se sami 

                                                 
35 Můžeme rozlišit tzv. syndrom týrané ženy, který označuje „soubor specifických charakteristik a důsledků 

zneužívání, které vedou ke snížené schopnosti ženy efektivně reagovat na prožívané násilí“ (Čírtková, 2001, in 

Bednářová, 2009, str. 16) Syndromy se skládá z posttraumatické stresové poruchy, naučené bezmocnosti a 

sebezničující reakce. Existuje i tzv. „stockholmský syndrom“ označující reakci oběti, která neodpovídá dané 

situaci. Vyznačuje se projevy náklonosti k trýzniteli. Jde o obranou reakci osoby, která se domnívá, že ze situace 

nelze nijak uniknout, v případě, že trýznitel projeví určitou laskavost.  Mezi projevy patří neklid a zmatené chování, 

opakované vzpomínky, sny, pocity, intenzivní stres, odcizení, neschopnost vybavit si situace, nesoustředění. 
(Bednářová, 2009, str. 17) 



27 

 

mohou projevovat násilně, mít sklony k sociálně patologickému chování v podobě šikany, 

užívání drog, kriminality. Děti, které byly obětí DN v období do pěti let věku, se později často 

stávají pachateli, ale i obětmi šikany. (Koukolík, 2001, str. 247)36 Obdobně Světová 

zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že týrané děti často odchází dříve ze školy, brzy mají 

své vlastní děti a mají problémy se zaměstnáním. (WHO, 2010, str. 5)37  

 

Nyní se zaměřím na pachatele DN. Co jej žene k agresi vůči své partnerce, jsem již lehce 

osvětlila výše. Co se týče jeho osobnosti, odborníci se shodují, že neexistuje jasný typ. Mohou 

však být vystopovány určité rysy. Zdeňka Bednářová uvádí, že násilník může být narcistickou 

osobností s vyhraněným vztahem k matce a tradičním pojetí genderových rolí. Objevují se i 

problémy s alkoholem nebo drogami, což je však spíše katalyzátor než příčina. Tato osoba 

obdivuje sílu a moc, je doprovázena špatnou pověstí, je manipulativní a přehnaně kontrolující 

a riskující. (Bednářová, 2009, str. 22 - 23) Muži mají také jiný vztah k násilí než ženy, během 

jejich socializace dochází k nutnosti „vybít“ si své místo ve skupině, měli by být tvrdší a silnější 

(paradoxně i ochránci). Během dospívání, tak často dochází k různým formám šikany.  

Čermák definuje dva základní typy násilníků: velmi častý je emocionálně reaktivní typ, 

jedná se o osobu s  nižším vzděláním vyznačující se zvýšenou impulzivitou a špatným 

ovládáním (negativně naladění, přecitlivělý, netrpělivý, málo se kontrolující, násilný je vůči 

komukoliv). Oproti tomu instrumentální typ násilníka je člověk s vyšším vzděláním, vystupující 

většinou jako laskavý a milý, ale na druhou stranu dokáže být, zejména v soukromí, hrubě 

násilný. Svou agresi ovládá a útočí jen v rámci rodiny (lze jej charakterizovat jako 

sebevědomého, logický uvažujícího). (Čermák, 1999 in Bednářová, 2009, str. 24)38 

Jak jsem naznačila výše, násilí nemusí být trvalým rysem osobnosti, ale pouze 

krátkodobou epizodou vyvolanou stresovou situací, kterou není pachatel schopen zvládnout. 

Jakmile tato událost odplyne, skončí i agrese.  

Závěrem je nutno dodat, že „většina násilníků nevidí problém v sobě, ale v okolí a 

partnerce. Neumí přebírat zodpovědnost za své činy“. (Bednářová et kol., 2009, str. 27) Sami 

své jednání nezmění, ačkoliv mohou začít navštěvovat poradnu, jakmile dosáhnou svého cíle 

                                                 
36 Ze 439 dospělých závislých na drogách bylo 51 % žen a 31 % mužů obětmi fyzického nebo sexuálního násilí 

do 16 let. Okolo 74 osob (17 %) pachatelé fyzického násilí. V 25 % pachatelé i oběti násilí. (Clarke a kol, 1999, 

in Koukolík, 2001, str. 249).  
37 Ženy ubytované v azylovém domě často uvádí, že negativní zkušenost z dětství je ovlivňuje jak při výběru 

partnera, tak v partnerský interakcí i ve výchově dětí. (Bednářová a kol, 2009, str. 77) 
38 Obdobně L. W. Sherman rozlišuje „násilníka páchajícího násilí doma i na veřejnosti, většinou mnohokrát 

trestaní nebo „násilníka dvojí tváře“, který si násilím kompenzuje svoji frustraci. Pachatelé často snižují 

závažnost svých činů (oni jsou oběti žen, protože nedělají, co chtějí), mají nízkou sebeúctu, ale vysoké 

sebevědomí.“ (Voňková, Huňková, 2004, str. 60) 
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- návratu partnerky, z poradny odchází a násilí se se do půl roku vrátí do vztahu. Proto je nutná 

„cílená pomoc zvenčí“ zaměřená na oba partnery (Bednářová et kol., 2009, str. 27) 

 

Ráda bych se detailněji zaměřila na mezigenerační přenos násilí v rodině. I zde je 

situace složitější. Ačkoliv děti vyrůstající v rodině postihnuté násilím, často přebírají vzorce 

násilného chování z důvodu absence jiných vzorců. Koukolík například uvádí, že u žen, které 

byly v dětství zneužity, došlo v 60 % případů také ke zneužití jejich dítěte. (Koukolík, 2001, 

str. 231) Výzkumník Egeland s týmem v longitudinální studii sice také zjistil, že spojitost mezi 

násilným chováním v dospělosti a vlastní zkušeností zneužívání v dětství existuje, ale zároveň 

přišel na to, že zneužívané dívky „méně často užívaly v dospělosti násilí vůči svým dětem, 

pokud měly emocionální podporu od rodičů, partnera nebo přátel.“ (Bednářová a kol, 2009, 

str. 76) Sociologové Kaufman a Ziegler (1989) odhadli míru intergeneračního přenosu násilí 

do další generace na 30 %. (Bednářová a kol, 2009, str. 76)  

ROSA uvádí, že ročně má okolo 230 žen klientek, za rok 2012 jich bylo 292,39 tyto ženy 

měly 380 dětí, z nichž 342 bylo svědkem domácího násilí, nejčastěji těmto dětem bylo mezi 0 

– 4 lety.40 Ve většině případů jsou děti přítomny násilí, což potvrzují i statistiky sdružení 

Persefona, kterou navštívilo v roce 2008 na 110 osob kvůli domácímu násilí, a v 88 % byli 

v těchto rodinách děti.41  Pokud se podíváme na tabulku č. 2 zobrazující původní rodinu 

pachatele a oběti, zjišťujeme, že v ní často docházelo k nějaké formě násilí nebo byl rodič 

závislý na alkoholu či drogách.  

 

Tabulka č. 2. - Původní rodina pachatele a oběti DN dle statistik klientek Rosa. Zdroj: Rosa, 

2012, str.8. Úprava vlastní (Tabulka ukazuje zastoupení vybraných negativních jevů v životě 

268 klientek a jejich partnerů) 
Původní 

rodina 
Rozvod  Násilný otec Násilná matka Alkoholismus 

Dominantní 

(despotický) otec 

Pachate

le 
51 19 % 73 27,2 % 

7 (násilná 

matka vůči 

dětem) 

5,2 % 

35 

(otec 

alkoho

lik) 

13 % 30 11,2 % 

Oběti 62 23,1 % 59 22 % 14 2,6 % 28 10,4 % 13 4,8 % 

                                                 
39 Celkově se dá mluvit o postupné vrůstající tendenci. (ROSA) 
40 Statistická sonda obětí domácího násilí 2012, ROSA, 2013, str.13 -14. Dostupné z http://www.rosa-
os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf   
41 http://www.persefona.cz/n-domaci-nasili.php?page=dn-statistiky  

http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/STATISTIKA_ROSA_za_rok_2012_FIN.pdf
http://www.persefona.cz/n-domaci-nasili.php?page=dn-statistiky
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Lze tedy uzavřít pozitivním zjištěním, že ačkoliv vliv rodiny je velký a může docházet 

k mezigeneračnímu přenosu násilí, pouze 20 % týraných osob týrala také své děti. Jak bylo 

uvedeno, sociální podpora (zejména od partnera), pozitivní vztah k významnému dospělému 

v dětství, psychoterapie, popis traumatické události s přisouzením odpovědnosti pachateli 

pomáhá oběti vybudovat zdravý a kvalitní život. (Bednářová, 2009, str. 76) 

3.2 Jednofaktorové a vícefaktorové teorie 

Nebylo výjimkou, že první teorie kladli zodpovědnost za násilí na oběť. Pokud už bylo násilí 

mezi partnery řešeno, šlo o manželskou terapii. Základní dělení teorií je na jednofaktorové a 

vícefaktorové. Jednofaktorové teorie jsou například teorie psychopatologické vnímající domácí 

násilí jako výsledek chování psychopatických jedinců, nebo teorie o mezigeneračním přenosu, 

sociálně-psychologické teorie. Tyto teorie ale pomíjeli situační a kontextuální rámec. 

(Bentovim, 1998 in Bednářová, 2009, str. 8) Dále jsou to teorie sociologické vyzdvihující 

rozdělení moci ve společnosti (feministické teorie) nebo teorie postavené na genetickém 

základě.  

Vícefaktorové teorie překonali jednofaktorové, neboť domácí násilí se ukázalo jako 

složitý jev. Mezi nejznámější vícefaktorové teorie příčin DN patří teorie feministická a 

kriminologická. Feministické teorie dlouho určovali přístup k domácímu násilí. K násilí 

přistupují jako k sociálnímu konstruktu podřízenosti žen mužům na základě jejich fyzické síly. 

Patriarchální uspořádání společnosti vyvolávají stres, který je u mužů ventilován ve formě násilí 

vůči své ženě. (Piata žena, 2001, Netik et al., 2004, in Hořáková 2007, str. 16) 

Můžeme nalézt i velmi zajímavé teorie agrese.42 V současné době se hodně zmiňuje 

Dolardova frustrační teorie agrese, která agresi chápe jako výsledek dlouhodobé frustrace. 

(Voňková, Huňková, 2004, str. 45) Obdobně vysvětluje násilný výbuch i teorie napětí Mertona 

zdůrazňující tlak společnosti na jednotlivce v podobě obrazu ideálu úspěchu. Už však neuvádí, 

jak takového úspěchu docílit. R. Agnew zkombinoval teorii napětí s Durkheimovským 

konceptem nenasytné touhy vedoucí k frustraci a vytvořil tzv. koncepci napětí, zdůvodňující 

násilí tlakem, když nemůžeme dosáhnout, čeho chceme. Koncept pracuje s prvky jako 

nedostatek zdrojů k dosažení předkládaných hodnot, obdobně říká, že staré ideály o 

patriarchální rodině a o sociálních rolí (milující manželka a obětavá matka, muž hlava a živitel 

                                                 
42 Freudova psychoanalytická teorie agrese, Dolardova frustrační teorie agrese, Motivační teorie agrese 

(motivace a vliv okolí), Teorie sociálního učení, Bio psychologické a psychofyzické koncepce apod.  
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rodiny) mohou vést při jejich nenaplnění k násilí. Teorie skrz nedostatek zdrojů k dosažení 

ideálních hodnot vysvětluje násilí v nízkopříjmových rodinách. (Smith, Straus, 2003, str. 258) 

Je pravdou, že ženy jsou převážnou obětí domácího násilí. Na druhou stranu, 

v posledních letech je větší zájem věnován i ostatním skupinám jako senioři, děti nebo muži, 

kde jsou pachateli i ženy. Zde feministické teorie selhávají. Odpověď mohou dát právě 

kriminologické teorie, které se zakládají na předpokladu, že agrese je výsledkem sociálního 

učení, jak na úrovni jednotlivce a jeho nejbližšího okolí, tak i na úrovni celé společnosti a její 

kultury.  

3.3 Teoretický koncept veřejněpolitického řešení problematiky 
domácího násilí 

Nabízí se otázka, proč je řešení domácího násilí i po dvaceti letech nekomplexní, když postihuje 

každou třetí ženu? Problematika je na státní úrovni řešena, ale chybí ji silnější podpora ze strany 

politické moci, která téma domácího násilí příliš nereflektuje. Dle dostupných informací 

usuzuji, že tlak na řešení problému vychází „ze zdola“ neboli ze strany poskytovatelů sociálních 

služeb. Zatímco aktivita vycházející „s hora“ je na nízké úrovni.43 Důvod nízké politické vůle 

může být jak nízké zastoupení žen v politice, tak vykreslení problematiky jako okrajové 

problematiky sociálně slabých. Další důvod lze spatřovat v privátním charakteru rodiny, který 

je pouze pomalu narušován veřejnou mocí zejména v oblasti péče o dítě. Otázka, kdy zasáhnout 

a kdy se nevměšovat do soukromých záležitostí rodiny je stále otázkou diskuse. Přístup se může 

lišit i dle politického přesvědčení, u konzervativnějších stran můžeme předpokládat silnější 

tendenci ochraňovat privátnost rodiny než u stran pravicově a levicově orientovaných. Nicméně 

alespoň české politické strany napřič politickým spektrem se shodují, že domácí násilí není 

tolerovatelné a stát musí do věcí vždy zasáhnout. Jak se ukazuje v zahraniční praxi, změna musí 

vycházet i z proměny smýšlení většinové společnosti. „Násilí na ženách je od ostatních forem 

násilí odlišné, je tolerováno. Eliminace vyžaduje změnu pohledu na to, jakým způsobem 

                                                 
43 Např. komplikace při schvalování NAP DN na léta 2011-2014 Nečasovou vládou, která byla zároveň spojena 

s pojmenováním mužská vláda. Důvody nepřijetí zákona se můžeme pouze domnívat, někteří označili za důvod 

nepřijetí odborníky připravovaného plánu za nekompetentnost poradce pro lidská práva Romana Jocha, jiní 

právě mužské složení poslanců, kteří se nezajímají o problémy žen (Strana Zelených Dostupné z  

http://gender.zeleni.cz/18677/clanek/vlada-nebere-postaveni-zen-vazne-na-100-vyroci-mdz-neni-co-slavit-/ ) 

Obdobně senátorka Gajdůšková obvinila Vládu z nekompetentnosti a vyhazování peněz poplatníků, když 

zamítnou dlouholetou práci specialistů. V listopadu roku 2010 byl plán odložen, jelikož Roman Joch vyčítal 

plánu nedostatečné zpracování tématu (nedostatek statistických údajů, finančních nákladů přijetí plánu apod. 

Cestu naopak pan Joch viděl v podpoře manželské rodiny a její stabilitě. S tím však nesouhlasí statistické údaje 

ukazující, že právě v manželství se DN nejvíce děje. Dostupné z 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/824689  

  

http://gender.zeleni.cz/18677/clanek/vlada-nebere-postaveni-zen-vazne-na-100-vyroci-mdz-neni-co-slavit-/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/824689
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společnost artikuluje rodinné a mocenské vztahy.“ (Heise, Pitanguy, 1995 in Voňková, 

Huňková, 2004, str. 19) Tato tzv. primární prevence je v České republice na nízké úrovni.  

Zajímavou teorií, která by se zde dala také využít k vysvětlení problematiky je teorie 

sociálních skupin, která říká, že charakteristika skupin je v průběhu času utvářena různými 

faktory jako média, politika, kultura a historie. Díky tomu spojujeme určité skupiny se 

specifickými symboly, obrazy či hodnotami, které ovlivňují politickou moc při rozhodování o 

případné podpoře nebo sankciování dané skupiny, což znovu zpětně může přetvářet charakter 

dané skupiny. Politik má možnost rozhodnout, zda a jak bude nějaká skupina podporována nebo 

naopak trestána. Svými výroky vytváří její pozitivní nebo negativní obraz. Při rozhodování o 

podpoře určité skupiny bere politik v potaz přínosy určité skupiny v podobě volební podpory 

v dalším období, sílu této skupiny, finanční příspěvky nebo pořádání nátlakových akcí. Musí 

brát ohled i na reakci ostatních voličů. (Hejzlarová, 2012) Dle autorů teorie Anne Schneider a 

Helen Ingram existují čtyři základní skupiny, které vyjadřují jejich politickou moc (chodí 

k volbám, velká ucelená skupina s přesvědčením) a jejich hodnocení (pozitivní nebo negativní). 

Jedná se o tzv. zasloužilé (pozitivně sociálně konstruovaná skupina se silnými politickými 

zdroji, např. zaměstnavatelé, zaměstnanci, střední třída, důchodci), uzurpátoři (velké politické 

zdroje, ale negativní hodnocení, například bohatí občané, pojišťovny apod.). Na druhé straně 

spektra s malou politickou moci, ale pozitivně hodnocených stojí potřební (např. děti, matky, 

matky samoživitelky, studenti apod.), malou politickou moc a negativní hodnocení mají 

devianti (kriminálníci, imigranti, nezaměstnaní, matky závislé na sociální síti apod.). 

(Schneider, Sidney 2009: 107 in Hejzlarová, 2012) Ačkoliv nelze rozdělení skupin nekriticky 

přijmout, jelikož vychází z amerického prostředí 90. let 20. století, je zajímavé sledovat, že 

kategorie, kterých se domácí násilí týká, se pohybují spíše na spodních příčkách tabulky mezi 

pozitivním a negativním hodnocením. Mluvíme-li o domácím násilí, mluvíme o ženách, často 

s dětmi, které se ocitají v roli samoživitelek, mají problémy s dostatečností příjmů, proto mohou 

být závislé na sociálních dávkách. Jejich děti jsou většinou školou povinné, jako týrané děti je 

můžeme zařadit mezi děti ze znevýhodněného prostředí. Matky samoživitelky mají často 

problém s adekvátním zaměstnáním umožňujícím jim skloubit péči o děti. Nesmíme 

zapomenout, že téma domácího násilí bylo zejména ve svých počátcích řešeno feministickým 

hnutím, které se nachází mezi negativně hodnocenými skupinami. Oběti domácího násilí tvoří 

široká škála obětí ze všech socioekonomických skupin, s roztříštěním politickým 

přesvědčením. Tyto osoby nemusí být oddanými voliči. Obdobně pachatelé spadají spíše do 

skupiny „devianti“, jelikož mohou mít problémy se zaměstnáním, alkoholem, drogami nebo 

automaty, následně s dluhy, minimálně pácháním domácího násilí se dopouští trestného činu. 



32 

 

Na druhou stranu jedná-li se o typ násilníka dvou tváří, který je úspěšný v práci, má dobré 

vzdělání a spadá mezi střední až vyšší třídu. Může být mimo zájem jej postihovat.  

 

Mohu shrnout, že na násilí mezi intimními partnery je nutno nahlížet jako na komplexní 

jev, který je velmi individuální. Každý případ má své specifické podmínky a bylo by 

nebezpečné je zobecňovat. Ani příčiny nelze jednoznačně určit, z výpovědí obětí je zřejmé, že 

dochází k propojení například negativní zkušenosti z dětství, narušené psychiky, závislosti, 

finančním problémům apod. Ať již jde o přímou oběť, dítě v roli svědka násilí nebo samotného 

pachatele jako klíčové se ukazuje dostatečná podpora ze strany blízkých a poskytnutí odborné 

psychologické pomoci. 
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4. Legislativní a institucionální koncept 

Násilí mezi partnery existuje ve společnosti tak dlouho jako společnost sama, jde o vyjádření 

mocenského vztahu mezi mužem a ženou (ať již ve vztahu k otci, bratrovi nebo následně 

manželovi). 44 Muž měl právo fyzicky potrestat svou ženu až do 19. století. O století později se 

objevují první právní normy proti násilí na ženách, problémem byla jejich vymahatelnost, 

jelikož policie měla zprvu tendenci nevměšovat se do „soukromých záležitostí rodiny“. I zde 

sehrálo významnou úlohu feministické hnutí a tlak organizací poskytující služby obětem. 

Počátky jsou spatřovány v období 2. světové války, kdy se ženy zapojili ve větší míře do 

pracovního procesu a díky tomu se emancipovaly. (Vejlupková, 2008, Voňková, Huňková, 

2004) 

Důležité je si uvědomit, že za kriminalizací násilí v rodině nestály v prvé řadě zákony, 

ale změna myšlení ve společnosti a nahlížení na ženská práva, která byla doplňována 

legislativou.  

4.1 Legislativní a institucionální koncept v České republice 

V ČR bylo prvním významným krokem k řešení DN přijetí zákona č. 91/2004, který přinesl 

trestný čin Týrání osoby žijící ve společném obydlí §199 trestního zákona (TZ). Zde je 

významné, že se pro zahájení trestního stíhání nevyžaduje souhlas poškozeného. Ve stejném 

roce vznikla expertní skupina Aliance proti domácímu násilí díky iniciativě Bílého kruhu 

bezpečí a společnosti Philip Morris ČR a.s. Skupina se podílela na přípravě zákona č. 135/2006 

Sb., který byl prvním uceleným legislativním řešením v oblasti DN a přinesl preventivní 

opatření v podobě institutu vykázání násilníka na 10 dní. Propojil práci policie, justice a 

sociálních služeb. Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR dokázali společnou dlouholetou snahou 

„prosadit jednu z nejrozsáhlejších legislativních změn v dějinách České republiky, která 

poskytne ochranu osobám ohroženým domácím násilím“.45 Systém je nastaven tak, že pokud 

policie shledá důvody pro vykázání, násilník musí na deset dní opustit společné bydlení. Oběť 

je následně kontaktována pracovníky intervenčního centra, kde jí je nabídnuta pomoc a 

                                                 
44 Nalezneme i v Novém zákoně, Pavlův list Efeský. „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým 

mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je 

podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. … Muži, milujte své ženy, jako si Kristus 

zamiloval církev a sám se za ni obětoval, Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje 

svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně.“ Staženo 22. 4. 2014. 

Dostupné z  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/424047 .  
45 Bílý kruh bezpečí. Dostupné z  http://www.bkb.cz/aktuality/n144-zakon-na-ochranu-pred-domacim-nasilim/ . 

Video policie o problematice domácího násilí a způsobech řešení, včetně vykázání. Staženo 22.4.2014. Dostupné 

z https://www.youtube.com/watch?v=XHK8c0RdG4Y  

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskavlna/_zprava/424047
http://www.bkb.cz/aktuality/n144-zakon-na-ochranu-pred-domacim-nasilim/
https://www.youtube.com/watch?v=XHK8c0RdG4Y
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podpora. Tyto centra poskytují bezplatnou krátkodobou pomoc osobám ohroženým domácím 

násilím. Služby mohou být poskytovány ambulantně, terénně nebo pobytové (asi 3 intervenční 

centra nabízí pobyt). Zejména jde o terapeutickou činnost, pomoc s uplatňováním práv, 

obstaráním záležitostí na úřadech, ale i poskytnutí stravy či ubytování. Intervenční centrum 

úzce kooperuje s policií, orgány sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD), obcemi apod. Institut 

vykázání i intervenční centra nalezneme v zahraničí. Jako zhodnocení zákona mohou sloužit 

statistiky o vykázání či intervenčních center. Od roku 2007 došlo k 6 214 vykázání v celé ČR.46  

 

Tabulka č. 3: Počet vykázaných osob 2007 – 2013. Zdroj BKB. Úprava vlastní47 

Počet 

vykázaných osob 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rok 862 679 778 1058 1430 1407 1367 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky následně upravil postup a pravomoc 

Policie ČR v případě institutu vykázání. Policista od té doby rozhoduje o vykázání sám, ne ve 

správním řízení jako dříve. Policie informuje intervenční centrum, jsou-li přítomné děti i 

OSPOD a zašle kopii záznamu civilnímu soudu. Výsledkem je větší pomoc přímým i nepřímým 

obětem. 

Zákonem č. 206/2009 Sb. kterým byl novelizován zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, byly zřízeny azylové domy s utajenou adresou. Tato novela vytvořila podmínky pro 

ulehčení odchodu od násilného partnera. Oběti se mohou před partnerem skrýt, mají čas 

rozhodnout se, jaký život by chtěli mít. Ve stejném roce bylo do trestního zákoníku zavedeno 

nebezpečné pronásledování, tzv. stalking. (z. č. 40/2009 Sb.) 

Výbor pro prevenci domácího násilí, který vznikl v roce 2008 v rámci Rady Vlády pro 

rovné příležitosti žen a mužů, sestavuje a dohlíží na Národní akční plán prevence domácího 

násilí. Mezi hlavními cíli Plánu na léta 2010 – 2014 nalezneme mimo jiné i podporu dětí 

ohrožených domácím násilím, který si bere za cíl zlepšit dostupnost terapeutické péče pro tyto 

děti nebo třeba vymezit styk s násilným rodičem.48  

V květnu 2008 vyšel Věštník Ministerstva zdravotnictví, který stanovil po vzoru 

Světové zdravotnické organizace, že děti přítomné domácímu násilí jsou považované za děti 

                                                 
46 Statistiky DomaciNasili.cz. Staženo 12. 3. 2014. Dostupné z  http://www.domacinasili.cz/statistiky/   
47 Domácí násilí – Přehled o vykázání v ČR za rok 2012. Staženo 13. 03. 2014. Dostupné 

z http://www.domacinasili.cz/statistiky/.  
48 NAP DN. Staženo 13. 03. 2014. Dostupné z  http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-

akcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta-2011-2014.pdf 

http://www.domacinasili.cz/statistiky/
http://www.domacinasili.cz/statistiky/
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-akcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta-2011-2014.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-akcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta-2011-2014.pdf
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týrané, což souviselo s Národní strategií prevence násilí na dětech pro roky 2008 - 2018, kde 

je jedním z cílů zavést nulovou toleranci k násilí na dětech. Děti jsou jako svědci přítomni i 

domácímu násilí a dokonce 14 % populace starší 15 let přiznává osobní zkušenost s násilím ve 

vztahu.49 Což se promítlo například ve větší pozornosti vůči dětem při vykázání, následných 

programech pro děti z násilných rodin, celkovému přiznání psychických a fyzických problémů, 

kterými děti trpí následkem DN.  

Pozitivním krokem v současné legislativě je větší ochrana soukromí a osoby oběti. V 

loňském roce zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů (TČ) a o změně některých zákonů 

(zákon o obětech TČ) rozšiřuje práva obětí. Z důvodu ochrany před další újmou v průběhu 

trestního řízení (TŘ), přinesl novinky jako právo na důvěrníka během výslechů a možnost si 

zvolit, jestli výslech povede muž nebo žena u zvlášť zranitelných obětí. Mohou využít speciální 

místnost pro výslech na policejní stanici (v celé ČR okolo 41 místností, dříve pouze pro výslech 

dětí). Ustanovuje právo na odbornou pomoc, která může být v určitých případech poskytována 

bezplatně (zvlášť zranitelným obětem – např. děti, osoby s fyzickým nebo mentálním 

hendikepem, oběti obchodování s lidmi, sexuálních trestných činů). Zákon také rozšiřuje okruh 

lidí, kteří můžou v případě trestného činu žádat o peněžitou pomoc (rozšiřuje oblast o trestné 

činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a týrané děti a navyšuje částku na 50 000 Kč, 

ztráty spojené s léčením navyšuje na 200 000Kč). Právo na odškodné pozůstalých získává nově 

i sourozenci a registrovaný partner. Nárok na odškodnění pachatelem přechází na stát.50 Tento 

zákon se snažil ucelit právní úpravy pro oběti trestných činů51 a o snížení latentní kriminality 

skrz zlepšení postavení oběti, která se již nebude muset bát náročného procesu a setkání 

s pachatelem.  

Po několika desetiletích se rodinné právo v roce 2014 vrátilo do občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).52 Na stránkách Bílého kruhu bezpečí můžeme 

naleznout přehled nejdůležitějších změn jako úprava doby rozhodování civilního soudu o 

vykázání a možnosti se proti němu odvolat. Tuto dobu vykázání zkrátil z roku na šest měsíců a 

následně je možné požádat znovu. Rozšiřuje okruh účastníků soudního řízení na navrhovatele 

                                                 
49 Národní strategií prevence násilí na dětech pro roky 2008 – 2018. Staženo dne 12. 03. 2014. Dostupné z  

http://www.stopnasilinadetech.cz/pdf/narodnistrategie.pdf 
50 Zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. Staženo 22. 01. 2014. Dostupné z  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45  
51 Dříve řešeno v trestním řádu, zákonu o Policii České republiky, zákonu o poskytnutí peněžité pomoci obětem 

trestné činnosti, zákonu o zvláštní ochraně svědka a dalších osob, zákonu o sociálních službách. 
52 Právnička Adriena Gabrielová (org. proFem) jej však kritizuje kvůli nezavedení celistvé úpravy domácího 

násilí, neupravení majetkového vyrovnání a nezavedení alternativního trestu pro násilníky ve formě povinné 

léčby. (Sedlářová, Idnes.cz. 19. 11. 2013. Dostupné z  http://zpravy.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-a-domaci-

nasili-dwh-/domaci.aspx?c=A131119_162712_domaci_bse ) 

http://www.stopnasilinadetech.cz/pdf/narodnistrategie.pdf
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45
file:///C:/Users/MMSS/Desktop/Sedlářová
http://zpravy.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-a-domaci-nasili-dwh-/domaci.aspx?c=A131119_162712_domaci_bse
http://zpravy.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-a-domaci-nasili-dwh-/domaci.aspx?c=A131119_162712_domaci_bse
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(nemusí být zároveň ohrožená osoba), odpůrce (pachatel) a jiné osoby. Dává právo na ochranu 

každé osobě v domácnosti, i dětem podat návrh na vydání předběžného opatření. Opatření 

vydává obecní soud, kde navrhovatel musí prokázat, že společné bydlení s odpůrcem je 

nesnesitelné.53 Zajímavou novinkou je možnost vyloučit násilného partnera z dědictví po oběti 

nebo v případě rozvodu nemá právo na výživné.54 S novým občanským zákoníkem se 

harmonizovalo i soudní řízení, kdy předběžné opatření vyřizuje příslušný obecní soud ve lhůtě 

48 hodin. Předběžné opatření trvá jeden měsíc a lze prodloužit na šest měsíců.  

 

Schéma č. 1. Časová linie vybraných událostí. Zdroj: Autorka 

 

 

 

 

Některé problémy jako tzv. dispoziční právo oběti neboli souhlas oběti s trestním 

stíháním osob blízkých, které jsou podezřelé ze spáchání některého z trestných činů dle §163 

TZ, byly vyřešeny (viz Trestní zákon 2004). (Voňková, Huňková, 2004, str. 24) V současné 

chvíli se zdá být vyřešena i otázka práva rodiče na informace o pobytu dítěte v případě, že se 

matka skrývá v utajeném azylovém domě. 1. 1. 2014 vstoupila v platnost směrnice Ministerstva 

                                                 
53 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí dle NOZ § 751 (1) Stane-li se další společné bydlení manželů v domě 

nebo bytě, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného 

nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh 

dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet. 

(2) Stejně jako v odstavci 1 lze postupovat v případě, že se jedná o manžele rozvedené, jakož i v případě, kdy 

manželé nebo rozvedení manželé bydlí společně jinde než v rodinné domácnosti. § 753Právo domáhat se ochrany 

proti domácímu násilí má také každá jiná osoba, která žije spolu s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné 

domácnosti. Dostupné z http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/  
54 BKB Změny spojené s NOZ. Staženo 05. 02. 2014. http://www.bkb.cz/aktuality/n390-aktualni-zmeny-od-

ledna-2014-v-rozhodovani-o-vykazani-nasilnych-osob/  

1991  Bílý 
kruh bezpečí 

2004 Novela 
TZ –§ 215a 

Týrání osoby 
žijící ve 

společně 
obývaném 
bytě nebo 

domě

2006 - č. 
135/2006 

Sb. o 
domácím 

násilí 
zakotvující 
Vykázání

2008-
Věštník MZ 

„děti 
přítomné 

domácímu 
násilí jsou 

považované 
za děti 
týrané“

2011 – Přijat 
Národní 

akční plán 
prevence 
domácího 

násilí

2013 –zákon 
č. 45/2013 

Sb. o 
obětech 

trestných

2014 – Nový 
občanský 
zákoník

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/
http://www.bkb.cz/aktuality/n390-aktualni-zmeny-od-ledna-2014-v-rozhodovani-o-vykazani-nasilnych-osob/
http://www.bkb.cz/aktuality/n390-aktualni-zmeny-od-ledna-2014-v-rozhodovani-o-vykazani-nasilnych-osob/
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práce a sociálních věcí (MPSV) č. 2013/26780-21,55 která stanovila pracovníkům OSPODu 

předávat informace rodičům pouze v omezené míře, aby nedošlo k vypátrání pobytu ohrožené 

osoby. Zda a jak bude směrnice fungovat, se uvidí v praxi. 56  

Je potřeba nalézt vyváženou cestu. Násilný otec má právo se setkat se svým dítětem, ale 

měl by splnit jasné podmínky jako nastoupení na terapii (setkání s dítětem by mělo proběhnout 

až ve chvíli, kdy se naučí svůj problém zvládat), minimálně první návštěvy by měly být 

monitorovány specializovanými pracovníky a měly by proběhnout v neutrálním centru. V první 

řadě by však mělo být dítě vyšetřeno psychologem a styk by měl začít až v případě jeho 

připravenosti na tuto situaci. Vyšetření se pak mohou opakovat v obdobném rozsahu jako 

žádosti o předběžné opatření, tedy půl roční lhůtě.57 

4.2 Mezinárodní legislativní a institucionální koncept  

Podívám se teď na mezinárodní vývoj. V USA a západoevropských zemích byl problém 

domácího násilí řešen již od 70. let 20. století díky rozmachu ženských hnutí. V roce 1979 byla 

Valným shromážděním OSN přijata Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, zkráceně 

CEDAW). ČR se k Úmluvě připojila při svém vzniku v roce 1993. V roce 1985 byla přijata 

v Miláně na kongresu OSN Rezoluce o potírání domácího násilí a Doporučení výboru 

ministrů Rady Evropy R(85)4 o násilí v rodině. (Voňková, Huňková, 2004, str. 16) V roce 

1993 proběhla Světová konference o lidských právech a byla zde přijata tzv. Vídeňská 

deklarace, která zasadila práva žen a dětí do kontextu lidských práv. Ve stejném roce byla na 

půdě OSN přijata Deklarace o odstranění násilí na ženách, což byl první mezinárodní 

dokument zaměřený přímo na ochranu žen postižených domácím násilím. V roce 1995 se 

uskutečnila 4. světová konference o ženách, kde byla přijata tzv. Pekingská deklarace 186 

státy. Tato smlouva pojednává o násilí na ženách jako o pozůstatku historického mocenského 

vývoje nadvlády mužů nad ženami. Vyzývá k boji s tímto jevem, neboť potlačuje rozvoj a práva 

                                                 
55 Metodické doporučení MPSV č . 3/2010 k postupu orgánů sociálně -právní ochrany dětí v případech domácího 

násilí. Staženo dne 24. 04. 2014. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/9466/metodika_3.pdf  
56 Tomu se věnuje Rosa ve svém zpravodaji z 1/2014. Dostupné z http://www.rosa-

os.cz/fileadmin/rosa/Zpravodaj_01_2014.pdf 
57 Pro dokreslení situace v praxi doporučuji Zpravodaj Rosa 1/2014, který se věnuje problémům obětí při 

odchodu od partnera. Níže výňatek článku Strach a úzkost i po třinácti letech „A jak dnes vnímá 20 letá dívenka, 

která kdysi několik let zažívala trauma při násilném styku s otcem? Sdělila, že ani po třinácti letech se nedá 

zapomenout na strach, bezmoc a úzkost. Ta ji občas přepadá i dnes. Neuměli jsme jí odpovědět, proč ji 

pracovníci úřadů nutili ke styku, když se ho bála, zvracela. „Já nikoho nezajímala, byla jsem dítě.“ (Zpravodaj 

Rosa 1/2014 str. 3) Dostupné z http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/Zpravodaj_01_2014.pdf  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9466/metodika_3.pdf
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/Zpravodaj_01_2014.pdf
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/Zpravodaj_01_2014.pdf
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/Zpravodaj_01_2014.pdf
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žen a tím ochuzuje celou společnost. ČR ji naplňuje od roku 1998. (Voňková, Huňková, 2004, 

str. 17) 

Domácí násilí potírá lidská práva, jak jsou uvedena ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv a svobod z roku 1948 (právo na život, důstojnost, život bez mučení a nelidského 

ponižování). Na evropském kontinentu je významným dokumentem z roku 1950 Úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod (článek č. 2 stanovuje právo na život, článek č. 

3 pojednává o mučení, nelidském a ponižující zacházení, článek č. 8 o respektování 

soukromého a rodinného života). Ve Štrasburku máme soud pro lidská práva, který může řešit 

stížnost státu, ale i jednotlivce. Soud může požadovat důkladné prošetření případu či zavedení 

efektivních opatření. Evropská Unie je zaměřena na rovnost žen a mužů, v roce 2009 

v dokumentu o odstranění násilí páchaného na ženách konstatuje, že nejde pouze o problém 

veřejného zdraví, ale i nerovnosti pohlaví. (Turoňová, Vojtová, 2010) Za ženská práva se 

zasazuje i generální tajemník OSN Pan Ki-moon. Rada Evropy připravila 

Úmluvu   (Convention on preventing and combating violence against women and domestic 

violence) podepsanou v Istanbulu v roce 2011.58 

 

Schéma č. 2.: Časová osa vybraných událostí v oblasti úpravy násilí na ženách. Zdroj: Autorka  

 

 

  

                                                 
58 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí. 2011. Dostupné z 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=210  

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=210


39 

 

4.3 Národní akční plán proti domácímu násilí a Úmluva Rady Evropy 
o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.  

Zde bych krátce zmínila dva významné dokumenty na české a evropské úrovni, které 

v současné době určují vývoj v oblasti domácího násilí. V České republice se jedná o Národní 

akční plán, který vznikl ze snahy vytvořit koncepční řešení problematiky domácího násilí. Jde 

o aktuální zpracování reflektující nejenom situaci v České republice, ale mezinárodní kontext. 

Na Evropské úrovni se jedná o Úmluvu Rady Evropy o potírání DN z roku 2011.  

Na vytvoření, plnění a hodnocení Národního akčního plánu dohlíží Výbor pro 

prevenci domácího násilí. DN má tyto cíle, které blíže rozeberu: 59  

1. Podpora osob ohrožených DN 

2. Děti ohrožené DN 

3. Práce s násilnými osobami  

4. Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce  

5. Společnost a domácí násilí 

6. Analýza a studie  

7. Legislativa  

 

V oblasti podpory obětí usiluje o účinný zásah v nebezpečných situacích skrz zvýšení 

počtu míst v azylových domech, intervenčních centrech a jejich lepší geografické rozmístění. 

Rada Evropy navrhuje jako minimální standart mít ve všech regionech dostupné 1 rodinné 

místo na 10 000 obyvatel a 1 poradenské místo na 50 000 obyvatel. V ČR máme okolo 80 lůžek 

v utajených azylech a 209 poskytovatelů sociálních služeb. V současné době intervenční centra 

pokrývají nabídku svých služeb dostatečně a pro koordinaci spolupráce s policií by bylo vhodné 

mít pouze jedno či dvě v jednom kraji. Naopak by bylo vhodné zaměřit se na rozšíření míst 

v azylových domech a terapeutických služeb specializovaných na domácí násilí. Jedním z cílů 

bylo vytvoření druhových standardů pro práci s obětmi a pro azylové domy skrze porovnání 

praxe v ostatních zemí.60 Standarty jsou v současné době hrubě navrženy odbornou skupinou 

Rady Vlády.61 Co se týče sociálního bydlení, které v současné době v České republice je spíše 

                                                 
59 „Přijat usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 262. Návrh byl vypracován Výborem pro prevenci 

domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Výbor, jehož členkami a členy jsou zástupci 

a zástupkyně ministerstev, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů, byl zřízen 1. ledna 2008 jako 

poradní orgán Rady, a to v souladu se statutem Rady. Rada Výborem navržený materiál k NAP DN schválila 

jako svůj podnět vládě na svém zasedání dne 23. února 2010.“ (Souhrnná zpráva za rok 2011 o plnění Národního 

akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014, str. 1)  
60 NAP DN, 2011, str. 8 – 9.  
61 NAP DN, 2011, str. 7 - 9 
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na ústupu, pro ženy ohrožené domácím násilím není dostupné.  Jak dokládá studie proFem,62 

ženy, které se odváží odejít od násilníka, bojují s chudobou. Mají problém dosáhnout na dávky 

a mívají pouze nízké platy, pronájem bytu a péče o děti tak může být nad jejich možnosti.  

V případě dětí se plán zaměřuje jak na přímé, tak i nepřímé dětské oběti (svědky), 

vychází z Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008 – 201863 a chce ji koordinovat 

s Národním akčním plánem k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na 2009 

– 2011.64  Jak jsme viděli výše, děti jsou ve většině případů svědkem násilné činnosti a existuje 

vysoké riziko jejich napadení. NAP DN navrhuje zaměřit se na jejich právní postavení, přístup 

k terapii, styk s násilným rodičem (rozvoj specializovaných zařízení pro děti a pro asistovaný 

styk s násilným rodičem).65 Některé neziskové organizace jako například ADRA v Hradci 

Králové službu asistovaného styku s dítětem zprostředkovává.  

Plán zdůrazňuje práci s násilnou osobou, které se zaměřují na původce problému. 

Terapeutické služby na celorepublikové bázi umožňující systematickou práci s násilníky by 

měly být základem, neboť jdou k jádru problému a v neposlední řadě i pachatel prožívá 

krizovou situaci a potřebuje psychickou a sociální pomoc.66 NAP DN stanovuje spuštění 

pilotního programu práce s násilnými osobami,67 což se mu opravdu povedlo v rámci projektu 

Bezpečné soužití od sdružení Persefona. Také Institut pro kriminologii a sociální prevenci by 

měl v polovině roku 2014 zveřejnit výsledky výzkumu o možnostech práce s pachatelem.  

Terapeutické programy pro násilné osoby existují, ale zatím spíše poskrovnu a na individuální 

bázi. K dnešku máme 9 poskytovatelů této služby (příloha č. 2). Skupinové programy pro 

násilné osoby jsou v současné době v Hradci, Praze a Havířově. Je však otázkou, zda se tímto 

směrem bude ČR vydávat, neboť existují názory, že vzhledem k specifickým českým 

podmínkám nejsou skupinová sezení západního typu příliš vhodná.  

V oblasti vzdělávání a interdisciplinární spolupráce ukládá Plán vytvoření vzdělávacích 

programů pro profese setkávající se s domácím násilím (lékaře a zdravotnický personál, sociální 

pracovníky a OSPOD, soudce, státní zástupce, policisty, úředníky nebo pedagogy a 

vychovatelé).68 Tyto požadavky jsou v celku dobře naplňovány, například ve zdravotnictví. Ve 

                                                 
62 Budinová, 2012 
63 Dostupné z http://www.vlada.cz/scripts/file.php?id=61422  
64 Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf  
65 NAP DP, 2011, str. 9 - 10 
66 NAP DP, 2011, str. 10. Prvně je také nutné zařadit tyto služby do systému sociálních služeb a vytvořit pro ně 

druhové standarty práce.  
67 S tím souvisí Strategie prevence kriminality pro léta 2012 – 2015, která shrnuje prevenci kriminality od roku 

1993. Koordinuje jej Ministerstvo Vnitra a ostatní ministerstva zodpovídají za své specifické činnosti. Jedním 

z klíčových priorit MV jsou re-socializační a terapeutické programy pro pachatele.  
68 NAP DN, 2011, str. 11. 

http://www.vlada.cz/scripts/file.php?id=61422
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf
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školství proběhly konference o vzdělávání a domácím násilí. V roce 2013 bylo podpořeno 9 

vzdělávacích programů. Ministerstvo spravedlnosti proškoluje soudce, státní zástupce a 

čekatele v oblastech domácího násilí a práva, způsobům výslechů, dokazování, o dětech z těchto 

rodin apod. 

Plán vnímá i nevyhraněné postavení české společnosti vůči domácímu násilí a navrhuje 

boj se stereotypy a zapojení společnosti do prevence. V české společnosti není násilí mezi 

partnery vnímáno jako čin zasluhující trest v podobě vězení a naopak stále přetrvávají mýty o 

tomto násilí jako o jevu chudých a závislých jedinců nebo žen, které „mají rády, když je muž 

bije.“ (Voňková, Huňková, 2004). V této oblasti jsou podpořeny zejména školské projekty 

primární prevence jako vtělení tématu domácího násilí do programů vzdělávání jako Člověk a 

společnost apod. Jistě by pomohlo zaměřit se i na informační kampaň v podobě reklamy 

v televizi a v časopise zacílenou na širokou veřejnost.69  

Legislativa se postupně stává ucelenější, což bylo dalším cílem NAP DN. Na krajských 

ředitelstvích policie fungují specializovaní pracovníci na DN. Skupina Domácího násilí je 

následně na Městském ředitelství Ostrava a Brno. Kde jsou ještě mezery je respektování zájmů 

dítěte skrz zlepšení práce policie, OSPOD, intervenčních center a ostatních orgánů. Výbor pro 

prevenci DN doporučujme zaměřit se více na možnosti zavedení povinné účasti 

v terapeutických programech. Zde se však objevuje problém, že na rozdíl od trestního práva, 

civilní nedovoluje prosazovat širší veřejné zájmy a požadovat účast na terapeutických 

programech.70  

 

Česká republika by se měla během roku 2014 připojit k Úmluvě Rady Evropy o prevenci 

a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Úmluva). Tato Úmluva byla přijata Výborem 

Rady Evropy v roce 2011 jako první právně závazná mezinárodní smlouva vytvářející 

komplexní právní rámec v prevenci. Úmluvu podepsalo 22 států a následně ji ratifikovalo 11 

států. Úmluva odsuzuje násilí na ženách jako „projev historického nerovnoměrného poměru sil 

mezi ženami a muži. Skrz násilí na ženách jako násilí genderově podmíněné násilí je ženám 

                                                 
69 Viz Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 

2014. Zde bych doplnila, že osvěta neboli primární prevence je důležitá, například ve VB pokleslo DN o 53 % 

díky změně mediálního obrazu, rozvoji a přizpůsobení veřejných služeb. (Kunc, 2012, str. 66) 
70 „Oblast civilního práva zásadně nemůže suplovat funkci práva veřejného při zavádění terapeutických programů. 

Soukromoprávní vztahy charakterizuje symetrie a rovnost jejich účastníků. Účelem soukromého práva je primárně 

ochrana soukromých individuálních zájmů. Bylo by tedy v rozporu s logikou celého právního řádu, aby se stát 

skrze čistě soukromoprávní vztahy mezi jednotlivci snažil prosazovat širší veřejné zájmy. V civilním řízení proto 

soud nemůže po účastnících řízení požadovat účast na jakýchkoliv terapeutických programech a ani je k této účasti 

v rámci civilního řízení nabádat.“ (Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění Národního akčního plánu prevence 

domácího násilí na léta 2011 – 2014, str. 25.)  
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vnucováno podřízené postavení. Právě odstranění nerovnosti právně i fakticky je klíčové pro 

Radu Evropy.“71  

Cíle obou dokumentů jsou si podobné. Nicméně Úmluva postihuje problematiku šířeji, 

nezaměřuje se pouze na pachatele a oběť, ale vnímá problém na úrovni celé rodiny. Klade také 

větší důraz na studium problematiky. Zmiňuje podobné způsoby podpory obětí jako NAP DN 

v podobě právního a psychologické poradenství, finanční výpomoc, ubytování a dodává 

poskytnutí prohloubení vzdělání, získání kvalifikace, pomoc při hledání zaměstnání.  

Dále zdůrazňuje nutnost přizpůsobit geografické rozmístění služeb, aby byly dostupné 

všem, dostatečné náhradní ubytování pro oběti. Dalším bodem je vytvoření celostátní 

nepřetržité pomoci, krizových center, které poskytují lékařské a forenzní vyšetření, poradenství, 

posttraumatickou podporu. V této oblasti má ČR ještě nedostatky.  

Uvádí, že kdokoliv, kdo se stal svědkem násilí nebo se domnívá, že je pácháno, by měl 

být pozitivně podporován v oznámení příslušným orgánům. Policie v ČR dostává anonymní 

udání o násilí v rodinách, které následně prošetřuje. Pokud se podezření potvrdí, nabízí pomoc 

oběti. Zde často naráží na fakt, že oběť pomoc odmítne z důvodu náročnosti řešení. Dále se 

Úmluva věnuje tématu péče o děti, která se začíná výrazněji řešit i v České republice. Oběti 

mají právo vymáhat odškodné, které mohou čerpat jak od pachatele, pojišťovny, tak i státu. 

Pomoc a reakce na násilí musí být rychlá, přiměřená a adekvátní, stejně tak pomoc oběti. 

Nemělo by chybět poskytnutí podpůrných služeb, ochrana soukromí a dobrého jména oběti, 

tlumočníci pro cizince a speciální pracovníci pro dětské oběti. Právní podpora a pomoc zdarma. 

I zde bych viděla, že má před sebou ČR ještě velký kus práce, než tyto cíle naplní.  Dále Úmluva 

stanovuje způsob monitorování ukazatelů o DN. Nezapomíná ani na zapojení médií a 

soukromého sektoru. Zaměřuje se i na děti, rodiny a vzdělávací pracovníky v oblasti 

„schopnosti čelit v komunikačním a informačním prostředí obsahu sexuální či násilné povahy, 

jenž může bát škodlivý.“ (Úmluvu Rady Evropy o potírání DN, 201, článek 17, str. 9)  

Vidím, že ČR splňuje mnoho s požadavků Úmluvy. Základ byl vytvořen, v současné 

době je nutno doplnit jej o zaměření se na potřeby klientů a důslednou aplikaci v praxi.  

4.4 Aktéři v problematice domácího násilí 

Již mám ucelenou představu o problému domácího násilí, sledovala jsem snahy státní správy a 

jiných subjektů, jak tuto problematiku řešit. Viděla jsem, že přenos vzorů z původní rodiny má 

                                                 
71 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí, 2011, str. 3. Dostupné z 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG  

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG
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velký vliv na další vývoj jednotlivce. Nyní se podíváme na aktéry a jejich pozici v dané 

problematice. 

Mezi základní aktéry patří jak osoby ohrožené domácím násilím, tak samotní pachatele, 

významným aktérem je státní správa s jednotlivými ministerstvy, které se problematice věnují 

dle svých zaměření. Mezi další aktéry, kteří do problematiky vstupují, patří kraje a obce, které 

se podílejí na financování služeb, Vláda, která svou orientací politiky může ovlivňovat situaci 

v této oblasti, rovněž široká veřejnost, firmy nebo média.  

Aktéry rozdělím na politicko-administrativní řešitele, kde se zaměřím na cíle a činnost 

jednotlivých ministerstev, příjemce pomoci (ohrožené osoby), kteří budou pozitivně ovlivněni 

opatřeními zaměřenými na cílovou skupinu (pachatel). Důvodem výběru pachatele za cílovou 

skupinu je přesvědčení, že právě oni jsou příčinou problému a pouze skrz ně se dá odstranit.  

 

Obrázek č. 3. - Základní trojúhelník politických aktérů, Knoepfel, Larrue, Varone a Hill, 2007 

in Prezentace k diplomovému semináři – analýza aktérů, Háva, Hašková, 2014. VSP na FSV 

UK.  

 
 

 

Ačkoliv pachatelé na první pohled nemusí mít velký zájem na řešení problematiky 

domácího násilí, je třeba si uvědomit, že pouze malá část patří mezi psychicky nemocné či silně 

patriarchálně orientované osobnosti, kteří situaci nechtějí řešit. Je zde také nemalá skupina 
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osob, která je ze svého řešení nešťastná a usiluje o změnu nebo by ráda změnila chování, ale 

neví jak. Proto zde vidím zájem na zefektivnění politiky prevence DN (ve smyslu větší 

psychologické pomoci orientované na tohoto člověka, případně i sociálního poradenství, je-li 

násilí způsobeno finančními, pracovními problémy nebo závislostí). Efekt vidím ve zkvalitnění 

jejich života. Dle zkušeností ze zahraničí skupina osob, které dokončí terapeutický program na 

zvládání agrese má následně kvalitnější život a menší problémy se zaměstnáním. Mimo jiné to 

může pomoci udržet si rodinu. Nedomnívám se však, že by tato skupina měla přímou moc moc 

ovlivňovat řešení problému, jelikož jde o nehomogenní skupinu sob, deviantní dle teorie 

konstrukce sociálních skupin. Na druhou stranu, známe mnoho příkladů mužských skupin 

zasazující se za práva žen, dokonce německý program práce s pachatelem DN byl založen 

bývalým domácím násilníkem. Zajímavou skupinou může být Bílá stužka ČR – Muži proti 

násilí na ženách a dětech, kteří pracují s mužskou agresivitou, která může vznikat jako následek 

nedostatku pozitivních mužských vzorů nebo nezralosti. Zdůrazňují potřebu formálního 

přechodu mezi dětstvím a dospělostí, uvědomění si své síly a hranice použití agrese.72 

U obětí je zájem na zefektivnění prevence zřejmý. Jde nejen o jejich životy, ale často i 

jejich dětí. Na druhou stranu, stejně jako u pachatelů se jedná o nehomogenní skupinu s různými 

zájmy a politickým přesvědčením. Jejich práva jsou zastávána experty a organizacemi 

specializující se na domácí násilí, která pořádají konference, informační akce a lobují za 

zlepšení podmínek.   

Neziskové organizace (NO), občanská sdružení, církve patří mezi největší 

poskytovatele služeb pomoci obětem, dětem i pachatelům DN. Mohou působit inovativně, 

zastupovat roztříštěnou skupinu obětí nebo i pachatelů a vyvíjet tlak na státní správu na změnu 

fungování nějakého systému. NO se ukázali jako velice silní aktéři. 

Společnost, zahrnuji zde jak širokou veřejnost, tak i blízké oběti či pachatele. Dle 

výzkumů veřejného mínění je DN převážně bráno jako soukromá záležitost a partneři by si měli 

spory vyřešit sami.73 Dle praxe v Anglii můžeme ukázat, že právě změna veřejného mínění je 

velmi důležitá, protože dokáže snížit výskyt DN. Domnívám se, že zájem společnosti o tuto 

problematiku je v ČR nízký, i když ve výzkumech veřejného mínění si dvě třetiny dotázaných 

myslelo, že by DN mělo být nějak řešeno. Ačkoliv postoj společnosti k DN je spíše neutrální, 

                                                 
72 Muži proti násilí. Dostupné z http://www.muziprotinasili.cz/o-muzske-agresi-s-odborniky/  
73 Příkladem mýty o domácím násilí, které ukazují některé převládající názory na DN. Přehled na stránkách 

ROSA. Dostupné z  http://www.rosa-os.cz/domaci-nasili/myty-o-domacim-nasili/ 

http://www.muziprotinasili.cz/o-muzske-agresi-s-odborniky/
http://www.rosa-os.cz/domaci-nasili/myty-o-domacim-nasili/
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vezmeme-li v úvahu, že DN se týká 1/3 žen,74 je zájem společnosti na řešení alespoň střední, 

skrz různé kanály může ovlivňovat politický program (lobby, petice, články, pochody apod.).  

Média přinášejí zprávy o DN zejména v souvislosti s konferencí či výzkumem nebo 

ukazují šokující ukázky brutálního domácího násilí a spojují jej se závislostí na drogách či 

alkoholu a nižšími sociálními vrstvami, čímž podporují mýtus o DN jako okrajové záležitosti 

problémových osob. Častou formou zprostředkovávání obtížných témat a řešení složitých 

problémů jsou seriály, v současných populárních českých seriálech jako Ulice nebo Ordinace 

bylo téma také řešeno. Média mohou mít velkou moc, protože mají prokazatelný vliv na naše 

vnímání reality a mohou tuto realitu měnit. Zájem o téma intimního násilí můžeme označit jako 

střední, neboť jde o materiál, který média mohou skvěle využít pro svá zpravodajství (obsahuje 

emoce, příběh, napětí, krev), média také v poslední době čím dál více fungují jako „obhájci 

našich práv“ a mohou ovlivňovat věci veřejné. 75  

Na první pohled se může zdát, že firmy se domácím násilím nemusí příliš zabývat. 

Nicméně 4 % z 844 žen postižených DN ve výzkumu Kamila Kunce přiznalo, že ztratily 

zaměstnání v důsledku DN a 6 % bylo v neschopnosti práce.76 Podíváme-li se blíže na finanční 

ztráty v číslech, tak přijmout a zaučit nového zaměstnance dle odhadů stojí přibližně 170 000 

Kč. Americký výzkum Lisy D. Brush vyčísluje ztráty v zaměstnání spojené s domácím násilím 

na 4 883 Kč v důsledku poklesu produktivity práce. Celkové roční ztráty z důvodu násilí na 

ženách v USA vyčíslila na 96 miliónů USD. Přepočteno na koruny šlo o 1,824 miliard Kč,77 

tato částka je již dostatečným důvodem pro řešení problematiky i v rámci firem. V českém 

prostředí nalezneme společnosti, které svým spolufinancováním pomáhají (například Avon, O2 

aj.).  

Ačkoliv právní rámec sociální politiky tvoří stát, jeho přímá realizace je prováděna 

ministerstvy nebo v přenesené působnosti obcemi a kraji. Například sociální pomoc zahrnující 

pomoc v hmotné nouzi je vyplácena obcemi.78 Jednotlivé sociální služby jsou podporovány 

(zřizovány) krajem v rámci krajského plánu a následně je na ně možno získat dotace. Pouze 

některé služby jsou přímo financované ministerstvem. Od 1. 1. 2015 by mělo dojít k přenesení 

financování sociálních služeb na kraje.  

                                                 
74 Pikálková, Mezinárodní výzkum domácího násilí na ženách 2003.  

http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/200_04-2%20opr%20zformatovany%20text%204%20pro%20tisk.pdf 
75 Viz různá zpravodajství pomáhající lidem v nouzi (Reportéři na vaší straně, Na vlastní oči, Střepiny). 
76 Kunc, K. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR 2012, dostupné z http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx 
77 http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx 
78 Dostupné z www.vzdelanyzastupitel.cz  

http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/200_04-2%20opr%20zformatovany%20text%204%20pro%20tisk.pdf
http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx
http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx
http://www.vzdelanyzastupitel.cz/
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Vláda, Poslanecká sněmovna, Senát má velké možnosti měnit situaci obětí, nicméně 

zájem řešit problematiku je spíše střední. V roce 2011 byl schválen Národní akční plán. Jako 

poradní orgán Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů funguje Výbor pro prevenci 

domácího násilí. Až na některé výjimky jako Alena Gajdůšková, která zaštituje konference 

v Senátu na téma DN nebo Michaela Marksová Tominová, která se tématu také věnovala, není 

DN výrazněji řešeno. Projdeme-li Programové prohlášení Vlády ČR nebo volební programy 

jednotlivých politických stran zjistíme, že DN v nich uvedeno není. Na druhou stranu jistý 

příslib nalezneme v prohlášení Vlády v části 3.12. Lidská práva a rovné příležitosti, kde je 

uvedeno, Vláda bude usilovat o „vytvoření podmínek pro důstojný a plnohodnotný život všech 

lidí v České republice, bojovat proti sociálnímu vyloučení, prosazovat provázané řešení 

sociálního bydlení, poskytování dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, inkluzivního 

vzdělávání, politiky zaměstnanosti, boje proti zadlužování, bezplatné právní pomoci a 

poradenství a bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů. Vláda se zaměří na 

potlačování genderově podmíněného násilí.“79 

Z oslovených politických stran, které se dostaly ve volbách do Poslanecké sněmovny, 

se k otázce, jak vnímají problematiku DN, zda se ji věnují a jak, odpověděla ODS, ANO 2011, 

KSČM a KDU-ČSL. Všichni potvrdili, že tato problematika je závažná a poskytli mi vyjádření 

nebo kontakty na osoby, pod které problematika spadá.  

KDU-ČSL poskytlo vyjádření Ivy Merhautové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí 

a členky sociální komise KDU-ČSL. „Domácí násilí je jev, který se v počátku devadesátých let 

vyskytoval mnohem méně. Dnes se odhaduje, že se nějaká forma násilí  v rodinách vyskytuje 

v jedné třetině. Nejedná se vždy pouze o fyzické násilí, může jít o poškozování oběti psychické, 

ekonomické nebo sociální. Fyzické násilí je však nejzávažnější, zejména pokud je pácháno na 

dětech. Je také ze strany odborníků, lékařů nejvíce rozpoznatelné. Obecně je však malá 

informovanost o tomto jevu ze strany rodičů, dětí, učitelů sociálních pracovníků, lékařů, 

právníků a veřejnosti. Dotazníkový průzkum o zkušenostech učitelů o domácím násilí 

v rodinách žáků, který se konal, přinesl varující informace, 62 % učitelů situaci vzniklou 

s domácím násilím vůbec neřešila a důvodem byly malé znalosti o násilí vůbec. … je zapotřebí 

zvýšit informovanost veřejnosti o tomto jevu, je zapotřebí dosáhnout většího vzdělání u 

odborníků – lékařů, učitelů, soudců. Pokud dojde při domácím násilí k újmě na zdraví, je nutné 

                                                 
79 Prohlášení Vlády ČR, 2014. Dostupné z http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-

dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/  

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/
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takové poškozování zdraví vyhodnotit i z hlediska trestně právního a také z pohledu náhrady 

škody za způsobenou újmu. Při řešení společenské závažnosti domácího násilí a při řešení 

konkrétních případů násilí s újmou na zdraví se skutečně nejedná o privátní záležitost rodiny a 

je zde zapotřebí nejen zásah státu, ale zásah konkrétních odborníků nebo orgánů činných 

v trestním řízení.  Role státu je vytváření podmínek pro uplatňování práv, které nám dává 

Listina základních práv a svobod. Domníváme se, že tato práva jsou nad privátností rodiny.“  

Soňa Marková, členka Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR za KSČM napsala: 

„KSČM se dlouhodobě věnuje problematice domácího násilí prostřednictvím svých zástupců a 

zástupkyň v PS PČR, především členů a členek Ústavně-právního výboru a Komise pro rodinu 

a rovné příležitosti, kteří se podíleli a podílejí na přípravě legislativy v této oblasti (např. 

možnost vykázání násilníka z domu). Dlouhodobě podporujeme takové návrhy, které by ulehčily 

situaci obětí domácího násilí - dnes už nejen žen, ale např. i seniorů - jako je možnost bezplatné 

právní pomoci, náhradní výživné vyplácené státem, zpřísnění trestů za domácí násilí, podpora 

neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají, vzdělávání policistů a soudců či 

mediační činnosti. Důležitý je pro nás i větší důraz na zřizování azylových domů pro oběti a 

jejich děti ve spolupráci s kraji a obcemi.“  

ANO 2011 reagovalo telefonicky jako první. Téma domácího násilí je řešeno Ing. Radkou 

Maxovou, místopředsedkyní výboru pro sociální politiku. V současné době pracuje na přípravě 

konference na téma domácího násilí pro odborníky.  

ODS odpověděla, že DN se zaměřuje Lenka Kohoutová, expertka ODS pro sociální oblast 

nebo pan Pavel Blažek v oblasti legislativy. 

 

Je pozitivním zjištěním, že ačkoliv politické strany nemají uvedeno domácí násilí ve 

svém prohlášení, všechny jej považují za významný jev, který je nutno řešit vnější pomocí. 

Představitelé si uvědomují i široký záběr problematiky. Většina stran byla schopna mi 

odpovědět rychle, jedna nabídla pozvání na pořádanou konferenci (ANO 2011), jedna rozhovor 

s jejich expertem (ODS). Otázkou však zůstává, zda strany svůj zájem o DN proměňují 

v nějakou akci. Následně se podíváme na řešení jednotlivých ministerstev. Jaká je jejich 

působnost a čeho bylo dosaženo.  
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Tabulka č. 4. - Srovnání aktérů z jednotlivých ministerstev. Zdroj: Autorka 

 MPSV MV MZ MSp MŠMT 

Cíle Zajištění 

sociálních 

služeb 

(sekundární 

prevence) 

Práce s obětí 

 

Prevence 

kriminality 

(terciální 

prevence) 

Práce 

s násilnou 

osobou 

Zdravý a 

kvalitní život 

(primární, 

sekundární a 

terciální 

prevence) 

Zaměření se 

na týrané děti  

Spravedlivý 

systém 

justice a 

legislativy 

(primární / 

sekundární 

prevence) 

Vzdělávání  

(primární 

prevence) 

Odpovědnost Sociální služby Prevence 

kriminality a 

zastřešení 

prevence DN 

Zdraví a 

kvalita života 

Legislativa 

s funkční 

justicí 

Vzdělávání 

Činnost Poskytnutí 

pomoci: 

finanční, 

pobytová, 

poradní.  

Dotace soc. 

službám  

Výzkum a 

prevence DN, 

dotace 

speciálních 

programů NO. 

Činnost 

policie  

Školení 

lékařů, 

informovanost 

a 

specializovaná 

místa 

Zákony a 

nařízení  

Vzdělávací, 

pořádání 

konferencí, 

vzdělávacích 

programů 

Výsledky Největší 

podporovatel 

sociálních 

služeb 

pomáhající 

ohroženým 

osobám.  

 

Vykázání 

Specializovaní 

odborníci na 

úrovni krajské 

Policie 

Pilotní projekt 

práce 

s pachatelem,  

NAP DN,  

Národní 

koordinační 

centrum pro 

prevenci úrazů 

násilí a 

podpory 

bezpečnosti 

pro děti ve FN 

Motol 

2010 - 2011 

kurz pro 

klinické 

psychology 

„terapeutické 

programy pro 

pachatele 

domácího 

násilí“ 

Zákony na 

ochranu 

ohrožených 

osob (např. 

z. č. 45/2013 

Sb.) 

Školení 172 

pracovníků 

Dotační 

projekt 

zaměřený na 

podporu 

aktivit v 

oblasti 

prevence 

rizikového 

chování u 

dětí 
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Ministerstvo vnitra je velice důležitý aktér, jelikož zastřešuje prevenci domácího 

násilí, nejvíce skrz Odbor prevence kriminality. V roce 2011 na jeho půdě v kooperaci s Úřadem 

Vlády vznikl koncept, jak postihovat pachatele a pomáhat obětem, v podobě Národní akční 

plán prevence domácího násilí 2011-2014.  Zajistilo i prezentaci tématu na konferencích a 

odborných seminářích (DN a stalking), zajišťuje agendu pro projekt EU DAPHNE týkající se 

prevence všech forem násilí a podpory obětí, zvláště u dětí a žen. Poskytuje dotace na projekty 

NO zaměřené na prevenci domácího násilí (2012 podpořilo dotací 7 projektů NO ve výši 

1.614.000,- Kč). V rámci ministerstva vznikla Meziresortní monitorovací skupiny (členové 

zástupci MPSV, MŠMT, MZD, MSP, MV a Policie ČR, Bílý kruh bezpečí a Koordona). Ve 

spolupráci s Institutem pro kriminologii a prevenci kriminality provedl výzkum nových forem 

kriminality a práce s pachatelem. V roce 2012 vydalo příručku nejlepší policejní praxe k 

překonávání popírání v případech domácího násilí.80  

Policie (a zdravotníci) jsou většinou jedním z prvních aktérů, s kterými přijde oběť i 

pachatel do styku. Mohou mít velký psychologický vliv, zda oběť zločin oznámí. Jejich zájem 

a postoj vůči zefektivnění politiky je neutrální. Jejich nástrojem je například institut vykázání, 

který mohou použít pro zajištění bezpečí oběti. Mezi policejními týmy existují specialisté na 

domácí násilí (např. skupiny krizové intervence na úrovni krajských ředitelství). Podporují 

vznik speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky závažné trestné činnosti 

mravnostního charakteru (je zde možnost vyslýchat i oběti DN). V současné době jich je 41. 

Také je snaha policisty školit ohledně násilí mezi partnery. Probíhají jak školení, konzultace 

mezi policií a pracovníky IC, vydávají příručky (v roce 2012 bylo proškoleno 2514 policistů). 

Výsledky můžeme vidět i na vzrůstajícím počtu vykázání.81   

Ministerstvo spravedlnosti se zaměřuje zejména na školení svých pracovníků 

(uskutečnilo se 13 seminářů a proškolilo se 488 osob), zabezpečuje, případně analyzuje 

legislativu v oblasti DN. Vznikl zákon č. 45/2013 Sb. posilující práva obětí. V roce 2012 - 2015 

probíhá výzkum zaměřen na zjišťování a základní charakteristiku nových forem násilné trestné 

činnosti. Obdobně došlo ke změnám v rámci Nového občanského zákoníku. Spadá sem i 

fungování Probační a mediační služby, která se věnuje obětem i pachatelům trestných činů a 

řešení sporů.  

                                                 
80 Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2012, MPSV, 2013, str. 37. Staženo dne 12. 12. 2013. Dostupné ze 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15492/zprav_rovnost_2012.pdf    
81 Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění NAP DN, str. 18 – 19. Staženo dne 12. 12. 2013. Dostupné ze stránek 

MV ČR, www.mvcr.cz/.../souhrnna-zprava-plneni-nap-dn-za-rok-2012-doc.aspx  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15492/zprav_rovnost_2012.pdf
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Ministerstvo zdravotnictví se zaměřuje na prevenci domácího násilí na dětech a 

rodičovství. Vzniklo Národní koordinační centrum pro prevenci úrazů násilí a podpory 

bezpečnosti pro děti ve FN Motol, v Praze. Toto centrum má vzdělávací, kooperační, 

analyzační, infomační funkci. Obdobně vznikla pracovník skupina MZ pro prevenci násilí na 

dětech.82 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je zejména zaměřeno na podporu sociálních 

služeb v oblast domácího násilí, kontrolu kvality a poskytování pomoci obětem v rámci dávek 

nebo poradenství.83  

Činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pomáhá v boji s DN díky 

školením (v roce 2012 bylo proškoleno 172 pracovníků), konferencím nebo dotačním 

projektům zaměřeným na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a 

mládeže. Tento program byl podpořen 20 000 000 Kč, na oblast prevence kriminality, která 

zahrnuje i prevenci domácího násilí, na ní bylo věnováno 8 mil. Kč.84  

 

 

  

                                                 
82 Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění NAP DN, str. 10.  
83 Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění NAP DN, str. 16.  
84 Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění NAP DN. Str. 22. 
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5. Prevence domácího násilí na ženách  

Domácímu násilí se věnuje podrobně zpráva Světové zdravotnické organizace z roku 2010,85 

která potrhuje závažnost následků násilí, které mohou mít celoživotní charakter a přecházet do 

dalších generací.86 Dle této zprávy 15 – 71 % žen zažilo fyzické nebo sexuální násilí ze strany 

svého intimního partnera během života. Vyzdvihuje význam primární prevence, která „může 

ušetřit životy a peníze.“ (WHO, 2010, str. 1) Ve zprávě je popsán vliv a rizikové faktory během 

celého života jedince. K domácímu násilí přistupuje na základě přístupu veřejného zdraví, což 

je mezioborový přístup sledující DN jako komplexní jev v celoživotní perspektivě.  

Zpráva pracuje s ekologickým modelem násilí od Dahlberga a Kruga (2002 in WHO, 

2010, str. 32), který shrnuje rizikové a ochranné faktory z více oblastí: 

o Individuální sféra zahrnuje biologické a osobnostní faktory, které mohou zvýšit 

pravděpodobnost, že se jedinec stane obětí nebo pachatelem násilí.  

o Partnerský vztah obsahuje jak vztah s partnerem, tak i širší rodinné, společenské vztahy.  

o Komunita označuje společenské normy a vztahy v dané komunitě či instituci jako škola, 

zaměstnání, sousedství.   

o Společnost pak označuje faktory jako je nerovnost pohlaví, náboženské nebo kulturní 

systémy víry, politické a společenské podmínky vytvářející rozdíly mezi vrstvami 

obyvatel.  

                                                 
85 WHO, 2010, Preventing intimate partner violence and sexual violence against women: Taking action and 

generating evidance agains women: taking action and generating evidence.  Dostupné z 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789241564007_eng.pdf  
86 Australská studie poukazuje na rizikovost DN, které zvyšuje nemocnost o 7 % a je rizikovější než jiné faktory 

jako vysoký krevní tlak, kouření apod. (WHO, 2010, str. 5) 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/9789241564007_eng.pdf


52 

 

Obrázek č. 4. - Ekologický model násilí. Zdroj: Dahlberg & Krug, 2002 in WHO 2010, str. 18. 

Vlastní úprava. 

 

Prevence se dá rozdělit na dvě až tři skupiny dle jejich působení a cílové skupiny. 

Vychází z předpokladu, že lze nějaké chování změnit změnou prostředí nebo výchovou. Na 

Západě došlo ke snížení výskytu domácího násilí skrz proměnu smýšlení společnosti.  

Prevenci rozdělujeme na primární (před počátkem násilí), sekundární (po události 

v podobě ambulantní péče, léčbě sexuálně přenosných infekcí po znásilnění) a terciární 

prevenci (dlouhodobá péče jako rehabilitace a opětovného začlenění, a pokusit se zmírnit 

trauma nebo snížit dlouhodobé zdravotní postižení spojené s násilím). (WHO, 2010, str. 6 - 7) 

Primární prevence zahrnuje obecné preventivní působení na širokou veřejnost, hledá 

příčiny a snaží se je odstranit skrz různé veřejné akce. Řeší témata jako rovné postavení ve 

společnosti, odstraňování stereotypů a mýtů o mužích, ženách a domácím násilí, dostatečnou 

informovanost o problematice DN na úrovni škol, lékařů, policistů, legislativní zabezpečení, 

celkovou osvětu. Patří sem ale snaha naučit osoby řešit konflikty a vytvářet harmonické vztahy 

v rodině skrz dostupnost manželských a partnerských poraden, ale i programy zaměřující se na 

dospívající chlapce nebo muže a jejich vztah k násilí a ženám. Například Straus ukazuje, že 

nerovnost mezi partnery, obdobně jako ve společnosti, zvyšuje riziko domácího násilí. Může 
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jít o diskuse, přednášky, konzultace, psycho tréninky, videoprojekce apod.87 „Cílem primární 

prevence je snížit riziko chování v celé populaci.“88 Výsledky jsou obtížně sledovatelné.  

Sekundární prevence je už úžeji zaměřená na ohrožené osoby (oběti, děti jako svědci, 

osoby, které vyrůstaly v prostředí násilných střetů). Zabezpečuje se skrze psychologickou 

pomoc, azylové domy, sociální poradny, ale i kurzy zvládání hněvu, internetové poradny. Snaží 

se identifikovat jednotlivé případy, zabránit dalšímu násilí. Zde bych ještě doplnila, že sem patří 

i trest se svým odstrašujícím účinkem. Dle amerických a kriminologických teorií trest působí 

jako forma odstrašení od podobného budoucího činu, například zatčení snižuje opakování 

trestného činu.89 Nicméně autoři upozorňují, že je nutné posilovat jak formální sankce, tak i ty 

neformální v podobě odsouzení pachatele okolím a rodinou.90  

Poslední terciální prevence (často zahrnutá v sekundární) je specificky zaměřená jak na 

práci s pachatelem a snaze zabránit mu v opakované násilné činnosti, tak na psychologickou 

pomoc oběti. Spatřovat ji můžeme v terapeutických skupinách pro pachatele nebo 

individuálních terapií.  

Z rizikových faktorů podporující vznik DN shledává WHO jako nejzávažnější vzdělání, 

kde zjišťuje, že čím vyšší vzdělání u obětí i pachatelů, tím nižší riziko násilí o 20 - 55 %.91  Na 

druhou stranu ze statistik ROSY vyplývá, že partneři žen, které u nich vyhledaly pomoc, byli 

nejčastěji vysokoškoláci či středoškoláci.92 Nejčastěji jsou oběti vyhledávající pomoc v ROSE 

ženy se středoškolským vzděláním (46,6 %), následují ženy s vysokoškolským vzděláním (36,8 

                                                 
87 Jak již bylo zmíněno výše, v případě USA nebo VB je doloženo snížení DN snížením tolerance k DN a osvětě. 

V ČR můžeme vidět skupinu primární prevence v kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign, WRC), jejímž 

patronem je Liga otevřených mužů (LOM). „Bílá stužka je největším světovým hnutím mužů usilujících o vymýcení 

násilí na ženách a probíhá ve více než 60 zemích.“ Dostupné z http://www.muziprotinasili.cz/co-je-bila-

stuzka/svet/ . Mezi další programy fungující v zahraničí patří:  Don´t bet he guy, 2011, Kanada, Real man, 2011, 

Velká Británie, My strength is not for hurting, 2008 - 2013, USA (LOM, 2013, str. 7 - 8) 
88 Smith, Straus, 2004 nebo LOM, 2013, Práce s původci násilí v rodině: příklady zahraniční dobré praxe.  
89  Smith, Straus, 2004, str. 256 - 257. Dostupné z http://pubpages.unh.edu/~mas2/V68.pdf  
90  „Výzkumy došly k závěru, že neformální sankce, jako nesouhlas rodiny a přátel, „černé svědomí“ a morální 

závazky mají větší odstrašující efekt než zákonné sankce.“ Smith, Straus, 2004, Str. 257 in Marková pro 

zpravodaj BKB 3/2003 a 4/2003. Překlad dostupný z http://www.domacinasili.cz/prevence/primarni-prevence-

nasili-mezi-partnery/ / originál dostupný z http://pubpages.unh.edu/~mas2/V68.pdf 
91 Brown et al., 2006; Fehringer & Hindin, 2009; Flake, 2005 in WHO, 2010, str. 31.  

Obdobně výzkum FRA 2014. Vzdělání žen obětí:  Základní u 23%, Sekundární u 21%, Terciální u 20 %. 

Vzdělání pachatele: nedokončené základní vzdělání u 16% pachatelů a naopak terciální u 6 % pachatelů. „Ženy 

se základním nebo žádným vzděláním mají až 5x větší riziko, že budou obětí domácího násilí, než ženy s vyšším 

vzděláním.“ (WHO, 2010, str. 21) 
92 ROSA má průměrně za rok 230 nových klientek. V roce 2013 měla 238 nových klientek a 591 žen přišlo 

opakovaně. Těm poskytla ROSA: 1 029 sociálně terapeutických konzultací, 989 sociálně právních, 51 právních, 

141 pomohlo se zprávou k soudu, policii, pro OSPOD, pro 815 vytvořilo individuální bezpečnostní plány. (Rosa, 

2014, str. 1) Pro účely statistiky byly zpracovány data 223 klientek. Azylový dům má v této době 25 aktivních 

klientek. Telefonická linka odborného sociálního poradenství eviduje 920 záznamů v délce 163 hodin. (ROSA, 

2014, str.7 - 11) 

 
 

http://www.muziprotinasili.cz/co-je-bila-stuzka/svet/
http://www.muziprotinasili.cz/co-je-bila-stuzka/svet/
http://pubpages.unh.edu/~mas2/V68.pdf
http://www.domacinasili.cz/prevence/primarni-prevence-nasili-mezi-partnery/
http://www.domacinasili.cz/prevence/primarni-prevence-nasili-mezi-partnery/
http://pubpages.unh.edu/~mas2/V68.pdf


54 

 

%). Jejich podíl postupně narůstá. Obdobně jejich partneři, kteří se dopouštějí, násilí mají 

vysokoškolské vzdělání (37,2 %), těsně následují středoškoláky (33,6 %) a muži vyučení (21,5 

%). (ROSA, 2014, str. 1 - 2)  

Dalším výrazným rizikovým faktorem je týrání v dětství. Tato zkušenost zvyšuje 

pravděpodobnost spáchání intimního násilí třikrát až pětkrát oproti mužům, kteří nezažili násilí. 

(Gil-Gonzalez et al., 2007 in WHO, 2010, str. 22). Obdobný je vliv na ženy jako oběti. Celkově 

se dá říci, že zážitek násilí má vliv na větší toleranci násilí v partnerské vztahu. Nebezpečné 

jsou i slabé sankce komunity nebo chudoba, i když není zcela jasné, zda jde o nízký příjem 

samotný nebo o doprovázející jevy jako stres, frustrace. (WHO, 2010, str. 25) Z výzkumu FRA 

bych mohla doplnit roli alkoholu, nerovnosti pohlaví (FRA, 2014) Výzkum také poukázal na 

stále silně utajenou problematiku znásilnění v manželství, které je ale obtížně prokazatelné, 

velmi citlivé a v nemá v některých zemích oporu v zákoně. Obdobně upozorňuje na časté násilí 

po rozchodu. (FRA, 2014) 

 

Tabulka č. 5. - Rizikové faktory pro vznik DN. Zdroj WHO, 2010, str. 27.  

Muž jako pachatel Žena jako oběť 

Individuální faktory - biologické a osobnostní faktory 

Demografické faktory  

• Nízký věk   

• Nízký společenskoekonomický status 

• Nízké vzdělání 

• Nezaměstnanost 

Demografické faktory  

• Nízký věk   

• Nízký společenskoekonomický status 

• Nízké vzdělání 

• Rozvod / Žijí odděleně 

• Těhotenství 

• Vystavení týrání v dětství 

• Násilí mezi rodiči 

• Sexuální zneužití 

Psychická onemocnění 

• Deprese 

Zneužívání / Závislost 

• Nebezpečné užívání alkoholu 

• Užívání nelegálních drog 

• Tolerance násilí 

Vystavení dřívějšímu týrání či zneužití 

Vystavení týrání v dětství 

• Násilí mezi rodiči 

• Sexuální napadení  

• Fyzické týrání 

Psychická onemocnění 

• Antisociální porucha 

Zneužívání / Závislost 

• Nebezpečné užívání alkoholu 

• Užívání nelegálních drog 

• Tolerance násilí  

• Dřívější zkušenost s násilím  

Partnerský vztah 

• Nepoměr ve vzdělání mezi partnery • Nepoměr ve vzdělání mezi partnery 
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• Více partnerů/nevěra  

• Kvalita vztahu 

• Neshody v manželství 

• Genderová nerovnost 

• Délka manželství 

 

• Počet dětí 

• Kvalita vztahu 

• Neshody v manželství 

Komunita 

• Přijímání tradičních rolí žen a mužů  

• Charakter sousedství  

• Vysoká míra chudoby 

• Vysoká míra nezaměstnanosti 

• Vysoká míra negramotnosti 

• Tolerance násilí 

• Vysoký podíl domácností, které používají  

tělesný trest 

• Slabé sankce komunity  

• Přijímání tradičních rolí žen a mužů  

• Charakter sousedství  

• Vysoká míra chudoby 

• Vysoká míra nezaměstnanosti 

• Vysoká míra negramotnosti žen 

• Tolerance násilí 

• Nízká míra vysokoškolsky vzdělaných žen 

• Nízká míra žen s vyšším vzděláním 

• Slabé sankce komunity 

Společnost 

 

• Tradiční genderové role podporující násilí  

• Právní rozvodová omezení  

• Nedostatečná legislativa v oblasti domácího 

násilí 

• Ochranné manželské práv 

• Tradiční genderové role podporující násilí 

 

Uvedu také podobné rozlišení D. G. Duttona do tzv. makrosystému, exosystému, 

mikrosystému a ontologické roviny. 

 Makrosystém označuje hierarchického uspořádání společnosti s mužem 

na špici. Vyznačuje se hodnotami jako dominance mužů, genderové stereotypy aj.  

 Exosystém zahrnuje sociální situaci jednotlivce, jmenovitě jde o stres, 

finanční problémy, nezaměstnanost aj. 

 Mikrosystém označuje privátní charakter instituce rodiny, která se staví 

proti sociální kontrole 

 Ontogenetická rovina je poslední a nejnižší označující rysy jednotlivce.93 

 

                                                 
93 NAP DN, 2011, str. 2 - 3 nebo Voňková, Huňková, 2004, str. 57.  
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Nyní se zaměřím na způsoby prevence násilných vztahů ve společnosti. Prevence by 

měla být pojmuta široce a zahrnovat všechny formy týrání a zneužívání dětí a snížit toleranci 

násilí ve společnosti, zvýšit přístup žen ke vzdělání, podporovat rovnost pohlaví. (WHO, 2010, 

str. 33) Světová zdravotnická organizace doporučuje zaměřit se na podporu zdravé podporující 

rodiny, zapojení širší rodiny, dobrou místní komunitu, schopnost žen rozpoznat nebezpečí. 

Primáni prevence by se také měla zaměřit na dospívající a děti. Obdobně i ROSA poznamenává, 

že by „pomohlo začít učit již ve školkách a základních školách pravidlům čestného chování, 

odmítnout šikanu, učit o nepřijatelnosti násilí. A proč ve školách? Protože doma bohužel velice 

často vidí křik, hádky, podceňování, výčitky, ale i násilí.“94  

Výzkum FRA se žen postižených DN ptal i na otázku, co jim nejvíce pomohlo překonat 

násilí. Okolo 35 % žen uvedlo podporu rodiny, 32 % osobní sílu a odhodlání, 30 % rozchod 

s násilným partnerem, 12 % díky mluvení s ostatními, u 9 % útočníků došlo ke změně jednání, 

6 % ocenilo profesionální podporu, 2 % soud odsoudil pachatele, a  7 % nepřekonala dosud 

problém. (FRA, 2014, str.46) 

Význam primární prevence ukazuje Esta Soler, která je zakladatelkou organizace 

Futures Without Violence95 v USA, která se zaměřuje na domácí násilí na ženách, bojuje za 

práva žen a snaží se jim pomáhat již 30 let. Ve své přednášce prezentuje názor, že násilí na 

ženách je naučené a může být tedy i odnaučeno. Její slova dokládá statistikou, v které se 

ukazuje, že během let 1993 až 2010, kdy se problematika začala široce řešit, kleslo domácí 

násilí o 64 %. Dále dodává, že ke snížení nedošlo skrz posílání pachatelů do vězení, ale skrz 

změnu myšlení ve společnosti, které domácí násilí vzalo jako nepřijatelné.  

Jak ve zprávě WHO, výzkumu FRA nebo u jiných odborníků v této oblasti můžeme 

nalézt konstatování, že „domácí násilí je komplexní jev, reakcí na něj by tedy měl být komplexní 

systém intervence, pokud má být intervence efektivní. K zastavení domácího násilí jsou potřeba 

3 oblasti změn: změna na úrovni obětí a pachatelů, změny na úrovni institucí a změny 

společenského a kulturního přístupu k násilí.“(Dobash, 2002 in Hořáková, 2007, str. 25) 

 

                                                 
94 ROSA, Zpravodaj 2014/1, str. 3, Nedostatek úcty a tolerance: ženy a děti v ohrožení.  
95 Při vystoupení v ted.com pronesla řeč o historii boje za domácí násilí. Když před třemi desítkami let začínali, 

nebylo ani slovo pro označení domácího násilí. Zasloužili se o přijetí zákona Violence Against Women Act v roce 

1994. Tento zákon byl následně rozšířen a upraven v letech 2000, 2005 a 20103. Obdobně přikládá příklad, že 

do roku 1980 se v The New York Times objevilo 158 článků týkajících se DN. V roce 2000 jich bylo už 7 000. 

Staženo 02. 03. 2014. Dostupné 

z  http://www.ted.com/talks/esta_soler_how_we_turned_the_tide_on_domestic_violence_hint_the_polaroid_hel

ped.html nebo http://www.futureswithoutviolence.org/ .  

 

http://www.ted.com/talks/esta_soler_how_we_turned_the_tide_on_domestic_violence_hint_the_polaroid_helped.html
http://www.ted.com/talks/esta_soler_how_we_turned_the_tide_on_domestic_violence_hint_the_polaroid_helped.html
http://www.futureswithoutviolence.org/
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5.1 Domácí násilí a související služby v České republice v číslech 

Mezi první výzkumy zahrnující i otázku domácího násilí v České republice patří projekt 

Bezpečnostní rizika z roku 1999, který se opakoval v roce 2001.96 Výzkum přinesl zajímavá 

zjištění například o vysoké toleranci vůči různým druhům násilí. Výzkum Povědomí české 

veřejnosti o DN realizovaný agenturou STEM v roce 2001 ukázal, že 16 % populace od 15 let 

má osobní zkušenost s  domácí násilí v partnerském vztahu, 3/5 znají DN z doslechu a 1/4 se 

s ním setkala jako svědek.  Ačkoliv si 71 % populace myslí, že jej nelze tolerovat, s pomocí 

ohrožené osobě, by váhal každý druhý. Přesvědčení, že slušní lidé se násilí na partnerovi 

nedopouštějí, zastávají 2/3 obyvatel. Výzkum udává, že v 84 % domácnostech s DN vyrůstají 

děti, z nichž v 69 % jsou děti přímými svědky. (Voňková, Huňková, 2004, str. 37) 

Pikálková uvádí výzkum International Violence Against Women Survey  realizovaný 

v ČR Sociologickým ústavem Akademie věd ČR spolu s FF UK v roce 2003. Ukázalo se, že 

alespoň jednou během života se s násilím v partnerském vztahu setkalo 37, 7 % žen a 37, 2 % 

žen mimo partnerský vztah. Z respondentů se pak s násilím ze strany partnera během posledních 

pěti let setkalo 20, 9 % žen a 18 % žen mimo partnerský vztah. (Pikálková 2004 in Bednářová 

2009, str. 14) Obdobně Asociace pracovníků Intervenčních center, která sdružuje 15 IC, 

předkládá základní statistické informace o počtu vykázání a využití služeb IC. Ve všech 

sledovaných letech dominuje násilí u manželských párů, následuje druh / družka (viz příloha č. 

5). Nejčastěji jde o osoby ve věku mezi 27 - 40 roky. 

V roce 2012 byl uveřejněn výzkum Kamila Kunce Ekonomické dopady domácího násilí 

v ČR, který uvádí, že 11 % žen se ročně stane obětí DN, dalších 58 % dotázaných přiznává, že 

zná někoho v okruhu svých blízkých, kdo zažil DN. Celkem 1/4 žen z dotázaných ve výzkumu 

Kamila Kunce potvrdila, že o DN s nikým nemluví.97 Toto číslo potvrzuje i mezinárodní 

výzkum International Against Women Survey, který uvádí, že jedna ze čtyř žen se s útokem 

nikomu nesvěří.98 V témže roce vychází studie proFem o Rizicích chudoby žen postižených 

domácím násilím.99 Adriena Budinová ukazuje, že odchod od násilného manžela často znamená 

alespoň první měsíce úpadek do chudoby. Ženy sami jsou více ohroženy chudobou kvůli své 

                                                 
96 Pikálková, AV ČR, Mezinárodní výzkum násilí na ženách jako příspěvek k sociologické debatě o násilí 

v rodině Staženo dne 22. 3. 2014. Dostupné z http://www.cec-wys.org/prilohy/d52858ac/pikalkova.pdf  
97 Kunc, 2012 
98 International Against Women Survey. Staženo dne. 01. 11. 2013. Dostupný z 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-stat-2005/docs/expert-papers/Nevala.pdf  nebo 

http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/violenceagainstwomen/internationalviolenceagainstwomensurveyiva

ws.html  
99 Budonová, 2012. Staženo 02. 11. 2013. Dostupné z http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-zprava-

web.pdf  

http://www.cec-wys.org/prilohy/d52858ac/pikalkova.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-stat-2005/docs/expert-papers/Nevala.pdf
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/violenceagainstwomen/internationalviolenceagainstwomensurveyivaws.html
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/violenceagainstwomen/internationalviolenceagainstwomensurveyivaws.html
http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-zprava-web.pdf
http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-zprava-web.pdf
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roli ve společnosti jako matky a pečovatelky, díky čemuž mívají nižší platy a je pro ně těžší 

spojit práci a rodinu. Po rozvodu se stávají matkami samoživitelkami, mohou mít problémy 

s vymáháním výživného na děti, mohou být nuceny najít nové bydlení, musí řešit problému 

s hlídáním dětí po škole nebo během nemoci. Sami mohou mít problémy v práci z důvodu 

zdravotních obtíží doprovázející partnerské násilí. Pouze 32 % žen však vyhledá zdravotní 

ošetření a 8 % z nich psychologickou pomoc. (Budilová, 2012, str. 14 – 18 nebo Kunc, 2012, 

str. 31) Podobná čísla uvádí i ROSA. Z 223 žen vyhledalo 68 žen lékařskou pomoc (30,5 %). 

Z nich 13 bylo v pracovní neschopnosti. Rosa vypočetla délku pracovní neschopnosti u těchto 

žen na 434 pracovních dní. (Rosa, 2014, str. 11 - 12) Chudoba se týká zejména žen 

samoživitelek, migrantů, sociálně vyloučených, dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně 

postižených a neúplných rodin (až 40 % těchto rodin žije v chudobě). V nejhorších případech 

jsou matky s dětmi v prvních okamžicích zcela bez prostředků. Budilová navrhuje jako zlepšení 

poskytovat zdarma odborné psychologické poradenství, specializovanou právní pomoc, rozšířit 

odpuštění regulačního poplatku u lékaře i na léky a zdravotní potřeby, navýšit počet krizových 

lůžek, vytvořit přechodné cenově dostupné ubytování pro matky s dětmi opouštějící azyl, navýšit 

počet míst v předškolních zařízení, zavést zákon o výživném garantované státem, vytvořit 

speciální sociální dávky v případě DN a v neposlední řadě zavést vzdělávání na školách.100  

Na evropské půdě působí organizace Wave neboli Women against violence Europe. 

Jednou z jejich aktivit je i zpracování roční zprávy pro jednotlivé země. ČR má na 5 340 391 

žen pouze 4 specializované azylové domy s utajenou adresou s 80 místy, mělo mít až 1 049 

azylových míst. Zpráva Wave říká, že v ČR je 26 ženských center. Dle posledních statistik 

v roce 2010 zahrnovalo nějaký prvek domácího násilí 5 768 případů, z nich bylo 436 předáno 

soudu a 216 pachatelů bylo odsouzeno. Počet pachatelů, kteří se dostávají před soud, se pomalu 

zvyšuje.101  

ROSA nedávno uveřejnila statistický přehled za rok 2013.102 Výzkum potvrdil trendy 

z minulých let. Dochází k pozvolnému nárůstu klientek, jedná se o ženy všech věkových nebo 

socioekonomických skupin, často v období mateřství 35 – 39 let (29,1 %), dále pak následují 

                                                 
100 „Chudobou jsou v ČR ohroženy více ženy (10,6 %) než muži (8,8 %) a  z  domácností jsou nejvíce ohroženy 

chudobou neúplné rodiny s  alespoň 1 dítětem (32,7 %).“ (Budinová, 2012, str. 15) dostupné z 

http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-zprava-web.pdf  
101 Před soudem bylo 396 v 2005, 476 v 2006, 497 v 2007, 416 v 2008, 435 v 2009 a 436 v 2010. 

http://www.wave-network.org/country/czech-republic 
102 Centrum má průměrně za rok 230 nových klientek. Za rok 2013 přišlo 238 nových klientek 591 opakovaných 

klientů. ROSA poskytla 1 029 sociálně terapeutických konzultací, 989 sociálně právních, 51 právních, vytvořilo 

141 zpráv k soudu, policii, pro OSPOD, pro 815 žen individuální bezpečnostní plány, identifikace rizik 805 a 

další. (ROSA, 2014, str. 1) Pro účely statistiky byly zpracovány data 223 klientek. Azylový dům zajišťuje 

ubytování pro 25 aktivních klientek. Telefonická linka sociálního poradenství měla 920 záznamů v délce 163 

hodin. (ROSA, 2014, str. 7 – 11) 

http://www.profem.cz/shared/clanky/159/proFem-zprava-web.pdf
http://www.wave-network.org/country/czech-republic
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kategorie 30 – 34 let (24,2 % žen) a 40 – 44 let (13,9 % žen). Jejich partneři jsou pak nejčastěji 

ve věku 35 - 39 let (28,2 %) a 40 – 44 let (18,4 %), 45 - 49 let (16,6 %). (ROSA, 2014, str. 1 - 

2) Sonda potvrzuje „transgenerační přenos násilných vzorců chování“. (ROSA, 2014, str. 7)103 

Klientky měly 315 dětí, z nich 295 (94 %) bylo svědkem násilí. (Rosa, 2014, str.12) 

 

Tabulka č. 6. Zapojení policie do řešení DN klientek ROSA 2013. Zdroj: Statistická sonda, 

ROSA 2014, str. 11.  

Počet osob % Způsob řešení DN 

233 klientek 100 %  

86 
38,5 

% 
Klientek volalo policii 

8 18 % Partnerů vykázáno 

6 13 % Policie případ odložila 

10 20 % Domluva partnerovi 

18 40 % žen podalo trestní oznámení 

24 56 % 
Jako přestupek bylo 

vyhodnoceno 

1 žena / 1 muž 4,5 % 
Policejní ochrana / zákaz 

přiblížení 

5 11 % Partnerů je ve vazbě 

 

Nyní přejdeme ke statistickým přehledům o vykázání, Týrání osoby žijící ve společném 

obydlí dle § 199 zákona č. 40/2009 Sb. (Týrání) a přehledu rozmístění služeb pro oběti a 

pachatele. V ČR máme 18 IC, jejich pomoc oběti většinou využijí (statistiky v roce 2012 

udávají, že 1 118 klientů využilo, 527 nevyužilo). S ohroženou osobou sepsali pracovníci IC 

                                                 
103 V původní rodině obětí se vyskytl: „rozvod rodičů, násilnicky nebo despotický otec, otec agresivní, závislý na 

alkoholu, zažily jako děti násilí ze strany svého otce, případně i matky, měly příliš autoritativní rodiče, četné hádky 

mezi rodiči.“ (ROSA, 2014, str. 7) V původní rodině partnera: „ násilí svého otce vůči jejich matce, rozvod rodičů, 

či měli despotického otce, otce agresivního se závislostí na alkoholu, dominantní a despotickou matku, zažili sami 

násilí.“ (ROSA, 2014, str. 7)  
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668 návrhu na předběžné opatření.104 V roce 2011 zaznamenala IC 10 780 kontaktů a 13 697 

intervenci. Měla 6 996 uživatelů.  

Tabulka č. 7. - Počet vykázaných osob v roce 2011 – 2013. Zdroj: www.domacinasili.cz 

Úprava vlastní.  

Kraj 

Počet vykázaných v roce  

2011 2012 2013 2014 (k únoru) 

Jihočeský 72 64 63 13 

Jihomoravský 118 150 128 16 

Karlovarský 137 111 97 13 

Královehradecký 45 52 41 11 

Liberecký 82 104 113 19 

Moravskoslezský 135 97 107 21 

Olomoucký 112 101 94 13 

Pardubický 92 105 83 10 

Plzeňský 23 30 39 10 

Hlavní město Praha 123 138 156 29 

Středočeský 121 106 111 17 

Ústecký 202 204 156 26 

Vysočina 42 43 73 18 

Zlínský 126 102 101 18 

Celkem 1430 1407 1367 234 

Z toho ohrožených osob 2060 2051105 1988 106  

Z toho mužů 173 164 172  

Z toho žen 1446 1467 1401  

Z toho dětí 441 420 415  

Opakované vykázání 170 189 188 30 

 

Nejvyšších hodnot dosahuje kraj Ústecký, Hl. město Praha, Jihomoravský, Karlovarský 

a Moravskoslezský kraj.  Příčinou mohou být ekonomické problémy obyvatel v určitém kraji 

(Ústecký), ale také přístup policie, která problematiku DN zná a ví jak použít vykázání. 

Například v Jihlavě a Třebíči narostl počet vykázání díky novým policistkám, které se orientují 

v problematice (O Psychocentrum - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina, příloha č. 1). 

                                                 
104 Podle § 76b, 273b občanského soudního řádu před 2014. Od 1. 1. 2014 ustanovení § 400 a § 492 zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.  
105 celkem 816 rodin za účasti 1515 nezletilých dětí. http://www.domacinasili.cz/statistiky/  
106 celkem 773 rodin za účasti 1420 nezletilých dětí. http://www.domacinasili.cz/statistiky/  

http://www.domacinasili.cz/statistiky/
http://www.domacinasili.cz/statistiky/
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Graf č. 1. Přehled vykázání v krajích v roce 2013. Zdroj: Autorka.  

 

Co se týče trestného činu Týrání, tabulka nám ukazuje, že i zde počty případů pomalu 

narůstají, ačkoliv propast mezi počty vykázaných a následně stíhaných je velká.  Eviduje se 

6 792 činů se znaky DN v roce 2011 a 821 podání žádosti předběžného opatření u soudu.107 

Podíváme-li se na počet odsouzených, je tento rozdíl ještě větší. 

Tabulka č. 8. - Počet trestných činů Týrání osoby žijící ve společném obydlí 2008 – 2012. 

Zdroj: Policie ČR.108 

Trestný čin Týrání osoby 

žijící ve spol. obydlí 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zjištěno skutků 522 507 568 661 603 572 

objasněno skutků 425 410 477 534 494 445 

stíháno osob 400 384 436 485 463 392 

- z toho ženy 18 16 18 11 13 14 

                                                 
107 Statistické přehledy kriminality. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné na http://www.policie.cz/statistiky-

kriminalita.aspx  
108 Statistické přehledy kriminality. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné na http://www.policie.cz/clanek/archiv-

statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx . V roce 2013 bylo z 572 zjištěných případů 221 spácháno 

recidivisty.  

5%
9%
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3%

8%

8%

7%6%3%
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12%
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2013

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Hl.m.Praha

Středočeský

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx
http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx
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Odsouzeni 109 281 238 271 283 321 x 

- z toho žen  5 8 9 9 11 x 

Trest odnětí svobody 

nepodmíněný 

72 56 68 75 96 x 

Trest odnětí svobody 

podmíněně 

200 171 201 205 219 x 

 

Obrázek č. 5. mapující rozmístění IC včetně jejich detašovaných pracovišť (žlutá kolečka), 

nabídku terapie pro násilné osoby (modrý trojúhelník) a nejvyšší počty vykázání dle kraje 

(červená hvězdička). Na obrázku je barevně odlišena rizikovost okresů dle kriminality (k roku 

2012).  

Obrázek č. 5. - Zmapování služeb Zdroj: MV ČR. Úprava vlastní.110  

 

 

 

                                                 
109 Dle § 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a dle §215a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Zdroj: 

Ministerstvo spravedlnosti: Statistika a výkaznictví. Staženo dne 22. 03. 2014. Dostupné 

na http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html. 
110 MV ČR. Staženo dne 22. 03. 2014. Dostupné z www.mvcr.cz/soubor/rizikovost-uzemi-cr-podle-okresu-

ppt.aspx  

http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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5.2 Financování sociálních služeb 

Sociální služby upravuje zákon č. 108/2006 Sb. a vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., slouží k 

podpoře a pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci a dají se rozdělit na služby sociální péče 

(pomoc s problematikou DN v tísňové péči), služby sociálního poradenství (bezplatné 

poradenství), služby sociální prevence (DN v telefonních linkách, azylové domy, krizová 

pomoc, intervenční centra, služby pro rodiny s dětmi).  

V České republice je financování neziskových organizací poskytující sociální služby 

vícezdrojové, neboli finance získávají jak z veřejných zdrojů (zdroje státní správy a 

samosprávy), tak z neveřejných zdrojů (nadace, sponzoři, sbírky aj.), v neposlední řadě je 

významná částka získána i z  úhrad od uživatelů a z vlastní výdělečné činnosti. V posledních 

několika letech jsou nepostradatelným zdrojem statutární fondy EU.111 

Níže zmíním několik vybraných sociálních služeb, které mohou být spojeny s domácím 

násilím. Jedná se zejména o azylové domy, intervenční centra, krizovou pomoc, služby pro 

rodiny s dětmi, sociální poradenství nebo služby dětem.  

Sociální služby v oblasti DN jsou většinou financovány MPSV nebo MV. Dotační řízení 

může být celorepublikové (přímo pod MPSV) nebo krajské (kraje musí sociální projekt 

podporovat). Přesný počet sociálních služeb zaměřených na DN není možné zcela jasně určit. 

Některé organizace se zabývají výhradně problematikou DN, jiné mohou mít působení širší a 

oběti DN jsou pouze jednou z cílových skupin. 

 Jak můžeme vidět v grafu č. 2., financování IC od MPSV prodělalo velký pokles 

v letech 2010 – 2013, jelikož v letech 2009 – 2012 bylo možno žádat o finance na individuální 

projekty z fondů EU. Po skončení možnosti čerpat tyto finance, například u intervenčních 

center, se navyšují dotace od MPSV. Prostředky z evropských sociálních fondů bylo možno 

čerpat do konce roku 2013.112 Dotace pro IC ze zdrojů MPSV slouží na zajištění běžných výdajů 

a musí být v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v daném kraji. Od roku 

2015 bude financování sociálních služeb přeneseno plně na kraje.  

 

                                                 
111 Hamerníková, Kubátová, 2000 nebo Pilát, Červinková, Sonntagová, Sociální politika obce. Staženo dne 18. 

01. 2014. Dostupné z http://www.vzdelanyzastupitel.cz/data/fileBank/d8e46d1b-4a41-4cc4-be21-

65a0c8e92946.pdf    
112 Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní 

pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2012. Dostupné z 

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-

zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2012.aspx 

http://www.vzdelanyzastupitel.cz/data/fileBank/d8e46d1b-4a41-4cc4-be21-65a0c8e92946.pdf
http://www.vzdelanyzastupitel.cz/data/fileBank/d8e46d1b-4a41-4cc4-be21-65a0c8e92946.pdf
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Graf č. 2. Přehled dotací MPSV na IC v letech 2009 – 2013. Zdroj: MPSV. Úprava vlastní 

 

 

V roce 2012 bylo v evidenci MPSV 16 IC, které na svou činnost získali dotace od 

ministerstva ve výši 7 801 000 Kč. Nicméně udává se 18 IC, což může být způsobeno tím, že 

centra nemusí být v registru MPSV, jelikož neodebírají od ministerstva dotace. (Souhrnná 

zprávě za rok 2012 o plnění NAP DN, str. 10) Ve Zprávě od MPSV Informace o plnění opatření 

pro zavedení interdisciplinárních týmů se uvádí,113 že v roce 2012 MPSV poskytlo dotaci výši 

5 753 000 Kč na 17 azylových domů zaměřujících se na oběti DN.114  Ke konci roku 2012 měl 

registr 419 poskytovatelů sociálních služeb, kteří měli alespoň jednu cílovou skupinu oběti 

domácího násilí. Z nich 209 poskytovatelů má jako svou cílovou skupinu „oběti domácího násilí 

do 18 let“.115 

Ke konci roku 2013 bylo v registru MPSV 17 intervenčních center, 407 sociálních 

služeb s alespoň jednou cílovou skupinou „oběti DN“. MPSV poskytlo na tyto sociální služby 

dotaci 230 340 740 Kč. Organizací s převažující cílovou skupinou „oběti DN“ bylo 34 a byly 

dotovány ve výši 26 009 000 Kč. Z nich 21 tvořily specializované sociální služby zaměřené 

pouze na oběti. Přehled organizací a dotací uvádí příloha č. 3.  

                                                 
113 Celý název Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální 

a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2012 uveřejněné na stránkách MV 

ČR www.mvcr.cz  
114 Doslova je zde uvedeno na straně 2, že: „K 31. 12. 2012 bylo v registru sociálních služeb evidováno 17 

azylových domů (zařízení) pro oběti domácího násilí s utajenou adresou.“ , což ale v ČR není.  
115 Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění NAP DN, str. 6 

14 423 600
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2 653 000
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V registru sociálních služeb bylo 193 poskytovatelů s cílovou skupinou „oběti domácího 

násilí do 18 let“ a získali 126 037 800 Kč. Bez věkového omezení bylo 160 poskytovatelů, 

těmto organizacím bylo poskytnuto 81 772 200 Kč.116 

 Následně se zaměřím na dotace od MPSV na sociální služby v roce 2013. Celková 

dotace v hodnotě 26 009 000 Kč byla rozdělena: 12 075 000 Kč bylo určeno na podporu 17 IC. 

7 199 000 Kč bylo určeno na azylové domy (ROSA, ACORUS a HANNAH). Na telefonické 

linky pomoci bylo vydáno 2 421 0000 Kč. Sociální poradenství získalo 3 616 000 Kč. Diecézní 

charita Brno a ACORUS, o.s. získali na zajištění krizové pomoci 698 000 Kč (detailní přehled 

v příloze č. 3).  

 

Dalším významným poskytovatelem je i Ministerstvo vnitra, které v roce 2010 

podpořilo několik programů zaměřující se na práci s násilnou osobou v celkové hodnotě 

1 167 520 Kč. Diakonie ČCE - střediska pomoci v Praze uspěla s projektem Pomoc pachatelům 

domácího násilí, který je aktivní i v současné době. „Projekt se snaží o změnu chování 

pachatele, zlepšení komunikace ve vztahu, nenásilné řešení konfliktů. Nabízí jak individuální 

konzultace, tak párové terapie nebo skupinové terapeutické programy pro klienty. Spolupracuje 

s intervenčním centrem v Praze, policií, Probační a mediační službou, soudci a státními 

zástupci v Praze. Služby využilo 60 osob s problémem násilí ve vztahu.“117  

ADRA má projekt na práci s agresorem v terapeutickém rámci v Královéhradeckém kraji 

se snaží pracovat s násilnou osobou v rámci v širším sociálním systému rodiny, ale i 

individuálně. „Snaží se o systematickou psychoterapii, právní poradenství z oblasti domácího 

násilí a mediačně terapeutickou prací. V roce 2010 bylo do terapeutického programu přijato 

31 klientů – násilných osob či pachatelů domácího násilí.“118  

Prevence partnerského násilí v Severomoravském kraji zprostředkovává Centrum nové 

naděje. Snaží se o systém osvěty a intervence osobám, které páchají násilí, dílčími cíli pak bylo: 

1) poskytování odborného poradenství, socioterapeutické intervence, 2) realizace 

psychosociální práce s dětmi a mládeží (příručka Metodika prožitkového programu „násilník“ 

                                                 
116 Souhrnná zpráva za rok 2013 o plnění NAP DN. MPSV 
117 Holušová, MV ČR. Hodnocení projektů v oblasti prevence domácího násilí v roce 2010 
 Staženo dne 22. 01. 2014. Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-

domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx  . O programu více na http://www.soscentrum.cz/nasili-ve-

vztazich/skupinovy-terapeuticky-program/ . Ukázka o programu v české televizi dostupné z 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/213411058250505/obsah/260312-terapie-nasili  
118 Holušová, MV ČR. Hodnocení projektů v oblasti prevence domácího násilí v roce 2010. Staženo dne 22. 01. 

2014. Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-

2010.aspx  . O programu více prezentace Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé,  

www.mvcr.cz/soubor/kotala-adra-ppt.aspx  

http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/213411058250505/obsah/260312-terapie-nasili
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/kotala-adra-ppt.aspx
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pro studenty středních škol). Uskutečnila se kampaň v prostředcích MHD. Celkem projekt 

zasáhl 297 studentů a další osoby (spolupracující organizace či příjemci propagačních 

materiálů).119 

Bezpečné soužití - terapie pachatelů domácího násilí je brněnský projekt Persefony, 

která provedla pilotní projekt s prací pachatelů DN (pokračoval i v roce 2011) Projekt chtěl 

práci s pachateli převést do praxe, provedl vypracování metodiky, monitoring a analýzu. 

Terapie dle informací od sociální pracovnice Persefony Veronika Polívkové dobíhá. Nicméně 

organizace hledá cesty, jak by mohl pokračovat. Terapii je zde poskytována díky externím 

terapeutům (Persefona poskytuje poradenství ženám a snaží se proto vyhnout setkání obětí a 

pachatelů). Co je pro poskytovatele rozhodující pro přijmutí klienta do programu? Veronika 

Polívková uvádí, že „důležitá je motivace, klient musí vědět, že má problém s agresí a musí to 

chtít změnit.“ Následně proběhne schůzka, a pokud se domluví, sepíšou smlouvu o 

zprostředkování bezplatných terapií (obvykle pět a následně si je musí klient hradit sám). 

Klient se pak setkává s terapeutem v jeho prostorách. Zpětné hodnocení efektu terapií se 

zjišťuje obtížně, organizace dostává pouze zprávu o pěti sezení. Jediným ukazatelem může být, 

že o terapie je zájem.120 

Z přehledu výše můžeme vidět, že v roce 2010 se MV zaměřovalo na podporu terciální 

prevence domácího násilí skrz práci s pachatelem. Nicméně v menší míře poskytlo finanční 

podporu i na projekty primární prevence zaměřující se na informovanost široké společnosti. 

Níže v tabulce podávám rychlý přehled projektů, které získaly v roce 2010 dotace na podporu 

prevence DN od MV.   

 

Tabulka č. 9. - Dotace MV na prevenci DN s důrazem na práci s násilnou osobou v roce 2010. 

Zdroj: MV.121  

Slezská diakonie 

„Technické zajištění prostoru pro 

provoz webových stránek Intervenčních 

center ČR“ 

 

 

72 520 Kč 

Diakonie ČCE - středisko pomoci 

v Praze 

„Program pro násilné osoby, pachatele 

domácího násilí a osoby, které mají 

problém s agresí ve vztazích“ 

 

 

348 000 Kč 

                                                 
119 Holušová, MV ČR. Hodnocení projektů v oblasti prevence domácího násilí v roce 2010. Staženo dne 22. 01. 

2014. Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-

2010.aspx  . Výstupy jsou také na www.cnnfm.cz 
120 Založeno na informacích od paní Polívkové a MV ČR  Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-

projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx . Více informací je k dispozici na webových 

stránkách www.persefona.cz  
121 Podpořené projekty v roce 2010. MV ČR. Staženo 22.11.2013. Dostupné z 

http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-vyberoveho-rizeni-pro-poskytovani-dotaci-nestatnim-neziskovym-

organizacim.aspx  

http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.cnnfm.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-projektu-v-oblasti-prevence-domaciho-nasili-v-roce-2010.aspx
http://www.persefona.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-vyberoveho-rizeni-pro-poskytovani-dotaci-nestatnim-neziskovym-organizacim.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-vyberoveho-rizeni-pro-poskytovani-dotaci-nestatnim-neziskovym-organizacim.aspx


67 

 

občanské sdružení ADRA 
„ADRA - práce s agresorem v 

terapeutickém rámci“ 

 

200 000 Kč 

Persefona o.s. 
„Bezpečné soužití - terapie pachatelů 

domácího násilí - nová výzva“ 

 

270 000 Kč 

Centrum nové naděje „Prevence partnerského násilí“ 
 

277 000 Kč 

Celkem  
 

1 167 520 Kč 

 

V roce 2011 byly z MV rozděleny 3 636 447 Kč na projekty Prevence v oblasti obchodování s 

lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi a na projekt Prevence domácího násilí s důrazem 

na práci s násilnou osobou. Dotace je v podobné výši jako předchozí rok. Tento rok je určena 

zcela na projekty terciální prevence v podobě následné práce s pachatelem. Níže uvádím 

přehled podpořených projektů.  

 

Tabulka č. 10. - Podpořené projekty na rok 2011. Zdroj: MV ČR.122  

Diakonie ČCE - středisko pomoci 

v Praze 

„Program pro násilné osoby, pachatele 

domácího násilí a osoby, které jsou 

agresivní ve vztazích“ 

400 000 Kč 

občanské sdružení ADRA „ADRA – práce s agresorem 

v terapeutickém rámci“ 

308 000 Kč 

Persefona, o. s . „Bezpečné soužití – terapie pachatelů 

domácího násilí - 2“ 

402 000 Kč 

Celkem  1 110 000 Kč 

 

V roce 2012 podpora prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou 

pokračovala a MV podpořilo projekty NO částkou 1 614 000 Kč. Částka zůstává během let 

podobná, ale projekty v roce 2012 narostly. V roce 2013 a 2014 dochází k přesunu zájmu na 

prevenci domácího násilí na seniorech.123  

 

                                                 
122 Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“ pro rok 2011, MV ČR. Staženo dne 22. 11. 

2013. Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-pro-poskytovani-dotaci-nestatnim-neziskovym-

organizacim-v-ramci-dotacnich-programu-prevence-v-oblasti-obchodovani-s-lidmi-a-pomoc-obetem-

obchodovani-s-lidmi-prevence-domaciho-nasili-s-durazem-na-praci-s-nasilnou-osobou-pro-rok-2011.aspx  
123 V roce 2014 podpořeno šest projektů částkou 1 526 000 CZK a v roce 2013 šest projektů částkou 1 435 000 

CZK. 

http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-pro-poskytovani-dotaci-nestatnim-neziskovym-organizacim-v-ramci-dotacnich-programu-prevence-v-oblasti-obchodovani-s-lidmi-a-pomoc-obetem-obchodovani-s-lidmi-prevence-domaciho-nasili-s-durazem-na-praci-s-nasilnou-osobou-pro-rok-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-pro-poskytovani-dotaci-nestatnim-neziskovym-organizacim-v-ramci-dotacnich-programu-prevence-v-oblasti-obchodovani-s-lidmi-a-pomoc-obetem-obchodovani-s-lidmi-prevence-domaciho-nasili-s-durazem-na-praci-s-nasilnou-osobou-pro-rok-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-pro-poskytovani-dotaci-nestatnim-neziskovym-organizacim-v-ramci-dotacnich-programu-prevence-v-oblasti-obchodovani-s-lidmi-a-pomoc-obetem-obchodovani-s-lidmi-prevence-domaciho-nasili-s-durazem-na-praci-s-nasilnou-osobou-pro-rok-2011.aspx
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Tabulka č. 11. - Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou 2012. Zdroj: 

MV ČR.124 

Diakonie CCE – středisko pomoci v 

Praze 

Program pro násilné osoby a pachatele 

domácího násilí 

450 000 Kč 

občanské sdružení ADRA Práce s agresí v terapeutickém rámci 400 000 Kč 

Slezská diakonie Domácí násilí má dvě strany – resocializační a 

terapeutický program pro násilné osoby 

200 000 Kč 

Centrum sociálních služeb Ostrava, 

o.p.s. 

Program zaměřený na zvládání agrese ve 

vztazích a v rodině 

250 000 Kč 

Centrum nové naděje Prevence a vzdělávání v práci s násilím 129 000 Kč 

Středisko pro rodinu a mezilidské 

vztahy a Linka důvěry České 

Budějovice, o. p. s. 

Psychologický a psychoterapeutický program 

pro pachatele domácího násilí, případně jejich 

oběti 

100 000 Kč 

Liga otevřených mužů, o. s Bílá stužka - Muži proti násilí na ženách a 

dětech 

85 000 Kč 

Celkem   1 614 000 

 

Při jistém zjednodušení by se dalo rozlišit dotace od MPSV, které jdou zejména na 

zajištění provozu organizací pomáhající obětem DN a lze je zahrnout do systému sekundární 

prevence. Zatímco dotace od MV je určena spíše na primární a terciální prevenci (ačkoliv jsou 

zde i jiní poskytovatelé financí).  Částka na sekundární prevenci je mnohokrát vyšší než na 

ostatní roviny prevence. 

 

Výzkum Kamila Kunce Ekonomické dopady DN v ČR zjistil, že v roce 2012 bylo v ČR 

1, 4 milionu žen obětí domácího násilí. Celkové (minimální) náklady veřejného rozpočtu na 

domácí násilí v tomto roce byly 1 328,2 milionů korun.125 V tabulce č. 12. ukazuji detailněji 

náklady jednotlivých odvětví.  

 

Tabulka č. 12. - Přehled nákladů ve vybraných odvětví v ČR. Zdroj: Kunc, 2012. Úprava 

vlastní.126 
Odvětví / Náklady 

v roce v Kč 
Náklady 2010 Náklady 2011 Náklady 2012  Náklady 2013 

                                                 
124 Dotační systém prevence kriminality, MV ČR. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné z 

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d  
125 Kunc, 2012, str. 17.  
126 Inflace v letech 2011 – 1.9, 2012 – 3.3 a 2013 – 1.4 dle http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace  

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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Náklady policie 

(vykázání a trestní 

čin)   

32 300 000 

 
32 913 700  33 999 852  34 475 850  

Státní 

zastupitelství 

(dozor nad 

přípravným 

trestním řízením a 

zpracováním žalob 

související s TČ 

Týrání) 

7 700 000 

  
7 846 300  8 105 227  8 218 701  

Soudy (trestní a 

civilní řízení)  

314 200 000  

 
320 169 800 330 735 403 335 365 699  

Přestupková 

řízení před 

komisemi 

městských a 

obecních úřadů  

1 900 000  1 936 100  1 999 991 2 027 991  

Dotace sociální 

služby (MPSV a 

strukturální fondy 

EU – ESF 

započten 15 % 

podíl státního 

rozpočtu) 

190 400 000 

 
194 017 600  200 420 180  203 226 063  

Podpora 

v nezaměstnanosti   
210 200 000 214 193 800 221 262 195 224 359 866 

Nemocenská  25 600 000 26 086 400 26 947 251 27 324 513 

 Zdravotní péče 

(ambulantní, 

lůžková, 

rehabilitace, 

psychologická a 

psychiatrická 

pomoc) 

545 900 000 

  
556 272 100 574 629 079 582 673 886 

Celkové náklady   1 328 200 000 1 353 435 800 1 398 099 178 1 417 672 569 

 

Jak ukazuji, nejvyšší náklady vznikají v soudnictví a zdravotnictví. Ačkoliv pouze 

minimum žen vyžaduje ošetření, náklady ve zdravotnictví ve spojení s DN jsou 545 900 000 
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Kč. Se zdravotními následky souvisí i následná nemocenská vyplácená ženám v pracovní 

neschopnosti kvůli zraněním způsobené partnerem. Zde vypočítána na 25 600 000 Kč za 4 000 

žen. Dále podpora v nezaměstnanosti, když ženy ztratily zaměstnání v důsledku DN. Výdaje na 

podporu v nezaměstnanosti pro 8 000 žen jsou odhadovány na 210 200 000 Kč. Avšak z 844 

žen ve výzkumu problematiku domácího násilí řešilo pouze 9 % s policií. Jak je problematika 

podceněna dokládá fakt, že v roce 2010 policie vykázala 1 058 agresorů.127 Odborníci se 

domnívají, že nehlášení DN je způsobeno zejména strachem z budoucnosti a partnera, 

nedostatečným odhodláním a nedůvěrou v pomoc státních institucí. Je otázkou jaké náklady by 

skutečně DN mohlo vyvolávat a jaký přetlak na sociální služby a policii a následně i justici by 

mohl vzniknout, pokud by oběti byly více podpořeny vyhledat pomoc. Nelze ani opomenout 

lidské a emocionální náklady, které respondentky Kamila Kunce ohodnotily na 19 250 000 000 

Kč. (Kunc, 2012, str. 18) 

Mohu říci, že na prevenci na všech úrovních je vydáváno velké množství financí a 

v České republice se díky tomu vytvořila síť služeb pro oběti i pachatele. Na druhé straně 

v porovnáním s úniky, které DN způsobuje, jde stále o nedostatečnou částkou.  

 

5.3 Statistické přehledy ze zahraničí 

V následující části se zaměřím na statistické přehledy o domácím násilí, formy pomoci a právní 

úpravy ve Velké Británii, USA a Rakousku.  

Údaje z Velké Británie mluví o 11 % fyzických napadených žijících v partnerství v roce 

1992 a 40 - 45 % zavražděných žen ze strany partnera. Také dokládají rizikovost těhotenství, 

kdy stoupá počet útoků (případně násilí začíná) a s tím souvisejících zdravotních problémů a 

potratů. (Dobash, 1978 in Voňková, Huňková, 2004, str. 40) Obdobně i v USA upozorňují na 

děti narozené s defektem jako následkem násilí v těhotenství. (Eggers, 1996 in Voňková, 

Huňková, 2004, str. 13) Telefonický výzkum DN v USA (National Violence Against Wiomen 

Survey) provedený v letech 1995 – 1996 ukázal, že 52 % žen zažilo fyzické násilí, 56 % žen 

mělo zkušenost s fyzickým, psychickým nebo sexuálním násilím. Více jak 22 % žen zažilo 

během posledních 12 měsíců fyzické násilí ze strany intimního partnera a 24,8 % bylo obětí 

                                                 
127 Jiřička, J. Domácí násilí zažila v Česku téměř každá druhá žena, Idnes.cz, 27. 03. 2012. Dostupné z  

http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-zazilo-domaci-nasili-ctyricet-procent-zen-fv3-

/domaci.aspx?c=A120326_201131_domaci_jj 

http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-zazilo-domaci-nasili-ctyricet-procent-zen-fv3-/domaci.aspx?c=A120326_201131_domaci_jj
http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-zazilo-domaci-nasili-ctyricet-procent-zen-fv3-/domaci.aspx?c=A120326_201131_domaci_jj
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fyzického, psychického nebo sexuálního násilí.128 Americké agentury zabývající se domácím 

násilím uvádějí, že každá druhá žena byla obětí partnerského násilí. Důvodem není, že by 

polovina populace mužů byla násilnická, ale jde o selhání společenských norem a reakcí na 

násilí. Následuje propojení s kriminalitou mládeže, která se zvyšuje v případě, že jsou děti 

svědky násilí páchaného na matce. Až 63 % mladistvých mužů je odsouzeno za vraždu muže, 

který týral jejich matku. (Voňková, Huňková, 2004, str. 40) Lisa D. Brush uvádí, že nejčastější 

příčinou úmrtí nebo zranění Američanky v letech 15 – 44 je násilí ze strany intimního 

partnera.129  

Lisa D. Brush představila v Praze na konferenci v roce 2012 výsledky amerického 

výzkumu, který vyčíslil náklady domácího násilí USA na 3,9 bilionů USD (93,6 miliard Kč). 

Až 7,7 bilionů USD (184,8 miliard Kč) představovaly v roce 1995 náklady na zdravotní výdaje. 

Výzkumníci zjistili, že u žen postižených DN jsou zdravotní náklady o 19 % vyšší než u 

ostatních žen. Dokázali vyčíslit i pokles produktivity oběti v práci na 257 USD (4.883 Kč). 

Díky poklesu produktivity a zameškaným dnům v práci ztratí týrané ženy celkově 96 miliónů 

USD za rok, což je 1,824 miliard Kč. Lisa D. Brush dále poznamenává, že toto násilí způsobuje 

nerovnosti mezi ženami a muži, týrané ženy upadají do chudoby (potíže s placením nájemného 

a účtů za služby, což vede ke zvýšenému vystěhovávání, bezdomovectví, sestehovávání se a 

odpojování elektřinu, plynu apod).130  

 

V roční zprávě o situaci na Britských ostrovech se uvádí, že 1,2 milionu žen (7,3 %) 

v Anglii a Walesu zažila během let 2011 – 2012 nějakou formu domácího násilí. Za celý život 

se setkalo s nějakou formou domácího násilí 31 % žen z 28 milionu žen. Anglie i Wales mají 

svou národní linku pomoci financovanou ze 70 % státem. V Anglii je 280 center pro ženy a 

1 000 azylů s 4 200 místy (měla by mít 5 223 míst). První azyl byl otevřen již v roce 1972 

v Londýně. Většina azylů je vedena neziskovou organizací, která získává finance od místních 

úřadů a soukromých dárců. Ženy mohou v azylu zůstat 3 - 6 měsíců. Jen v letech 2010 a 2011 

našlo v těchto azylech útočiště na 18 170 žen a 19 100 dětí. Ve Walesu je 47 azylů s 287 místy 

(potřebovali by 301 míst pro ohrožené osoby) a mají okolo 180 center pro ženy. Je zde asociace 

Welsh Women´s Aid sdružující na 30 nezávislých ženských organizací.  

                                                 
128 Tjaden,Thoennes, 1998, Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings 

From the National Violence Against Women Survey Stařeno dne 22. 11. 2013. Dostupné z  

https://www.ncjrs.gov/pdffiles/172837.pdf 
129 Lisa D. Brush, 2012, Vyčíslení nákladů domácího násilí USA. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné z 

http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx 
130 Lisa D. Brush, 2012  

https://www.ncjrs.gov/pdffiles/172837.pdf
http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx
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Šokující jsou data o znásilnění, kdy jedna z pěti žen zažila znásilnění, jehož pachatelem 

byl v 52 % případů současný nebo bývalý partner. Jak se latentní povaha problematiky ukazuje 

i jinde, i zde až 38 % žen o znásilnění nikomu neřekla. Na území Anglie a Walesu bylo 540 

zabití v roce 2012, 172 obětí tvořili ženy, přičemž 88 z nich zabil jejich současný nebo bývalý 

partner (eviduje se 17 případů zabití muže jejich partnerem/kou). Policie řešila na 800 000 

případů s DN mezi roky  2011 - 2012.  

Domácí násilí je ošetřeno jak v trestním zákoně (potrestání pachatele), tak i v občanském 

zákoníku (ochrana oběti). Nalezneme i několik speciálních zákonů zahrnující preventivní 

opatření proti násilí na ženách, v roce 1996 byl vydán Family Law Act (Zákon o rodinném 

právu) zavádějící institut vykázání násilníka,131 o dva roky později Crime and Disorder Act. 

(Trestní zákoník a řád) V roce 2004 vyšel Domestic violence, Crime and Survivors Act (Zákon 

o domácím násilí, kriminalitě a obětech) zahrnující vykázání. V nedávné době vyšel v platnost 

The Domestic Abuse Disclosure Scheme  známý jako tzv. Klářin zákon (Clare’s Law).132 Tento 

dosti rozporuplně přijímaný zákon dává prostor informovat se na policii, zda osoba, s níž 

jedinec žije, není na území Anglie a Walesu veden jako pachatel domácího násilí. Policie má 

právo tuto informaci i aktivně sdílet v určitých případech. Díky tomuto může osoba vyhodnotit 

nebezpečnost situace a svým odchodem si uchránit třeba i život.133 Náklad ve VB a Walesu se 

odhadují 22,9 miliard liber na rok. (Walby, 2004 in WHO, 2010, str. 5) Walby zpracovala 

analýzu nákladů na DN ve Velké Británii,134 v následující zprávě přepočítává výdaje z roku 

2001 na 2008 (vliv nárůst zájmu obětí, inflace, DPH apod.). 

 

Tabulka č. 13. - Náklady na DN v letech 2001 a 2008. Zdroj: S. Walby.  

Odvětví / Náklady (mil. liber) 2001 2008 

Služby 3111 3856 

Ztracené ekonomické výstupy 2672 1920 

Lidské a emocionální náklady 17,086 9954 

Celkem 22,869 15,730 

 

                                                 
131 Voňková, Huňková, 2004, str. 149 
132 Více o Klářině zákoně. Staženo dne 13.03.2014. Dostupné z Gov.Uk 

https://www.gov.uk/government/news/clares-law-to-become-a-national-scheme  
133 Wave, Zpráva o UK v roce 2012. Staženo dne 14.02.2014 Dostupné z http://www.wave-

network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf  
134 Sylvia Walby, 2009, The Cost of Domestic Violence: Up-date 2009, UNESCO. Staženo dne 18.03.2014. 

Dostupné z http://www.lancaster.ac.uk /fass/sociology/papers/walby-costdomesticviolence.pdf . Zpráva z roku 

2004 dostupná z http://www.devon.gov.uk/cost_of_dv_report_sept04.pdf  

https://www.gov.uk/government/news/clares-law-to-become-a-national-scheme
http://www.wave-network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf
http://www.wave-network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf
http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/walby-costdomesticviolence.pdf
http://www.devon.gov.uk/cost_of_dv_report_sept04.pdf
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Sylvia Walby zjistila, že v letech 2001 a 2008 došlo k poklesu výskytu domácího násilí, 

díky tomu se snížily ztráty v ekonomické oblasti v podobě ztracených ekonomických výstupů 

ohrožených osob.135 Walby zdůvodňuje pokles DN díky vývoji služeb a informovanosti, 

ohrožené osoby mají větší povědomí o problematice a možnostech pomoci. Ačkoliv se snížil 

výskyt DN, zvýšily se náklady na veřejné služby. Jak ukazuje tabulka č. 13, v roce 2008 jsou 

náklady na služby vyšší než v roce 2001, což je vyrovnáno snížením nákladů v oblasti 

ztracených ekonomických výstupů a lidských a emocionálních ztrát.  

 

Tabulka č. 14. Přehled výdajů na služby. Zdroj: Walby, 2009 

Odvětví / náklady 

(mil. liber) 
2001 2008 

Trestní justice 

(policie, soud, státní 

zástupce, vězení, 

probační služba) 

1 017 1 261 

Zdravotnictví 

(praktičtí lékaři a 

nemocnice, zde 

největší objem 

financí) 

1 396 1 730 

Sociální služby 

(pouze vybrané 

služby spojené 

s dětmi) 

228 283 

Ubytování a azyly 158 196 

Civilní právo 

(náklady na 

advokáty a 

předběžná opatření) 

312 387 

Celkem 3 111 3 856 

 

Počet případů domácího násilí poklesl mezi roky 2001 a 2008 z 626 000 na 293 000 

(pokles o 53 %). U ostatních násilných členů došlo ke snížení o 23 %.  V průzkumech se zjistilo, 

že oproti roku 2001, kdy bylo hlášeno pouze 35 % případů DN, vzrostl počet ohlášení na 47 % 

v roce 2008. Walby zdůvodňuje pokles výdajů na DN z 23 miliard na 16 miliard tím, že se 

podařilo navýšit financování v oblasti služeb, které bylo převýšeno úsporou v jiných oblastech 

spojených s DN. Také se podařilo změnit klima ve společnosti. Lékaři se častěji ptají na příčiny 

                                                 
135 Označuje pracovní volno z důvodu zranění, ztráty produktivity apod. 
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úrazu, vznikla speciální zdravotní centra pro sexuálně napadené, rozšířila se legislativní pomoc, 

proměnil se mediální obraz problému apod.  

  

Co se týče Severního Irska, i zde dle výzkumu z roku 2004 zažila jedna z pěti žen 

nějakou formu domácího násilí. V letech 2011 a 2012 bylo zaznamenáno na 10 387 případů 

domácího násilí (pohlaví je známo u 9 000 případů, kde 6 123 byla obětí žena). V Severním 

Irsku je jedna národní linka pomoci financována státem a 13 azylových domů s 390 místy (při 

914 998 žen by mělo mít 180 míst). Není zde speciální zákon proti domácímu násilí, čerpat se 

dá z opatření Family Homes nd Domestic Violence Order (Nařízení o domácnostech a domácím 

násilí) z roku 1998 a z Domestic Violence Crime and survivors´Act (Zákon o domácím násilí a 

obětech) z roku 2004, který poskytuje nástroje jako soudní zákaz a vykázání.136  

Ve Skotsku zažilo 14 % žen fyzické, 52 % sexuální a 17 % psychické násilí během 

svého života. Statistiky z let 2011 a 2012 odhadují, že v 81 % (43 439) případech spojených 

s domácím násilím byl pachatelem muž. Co se týče následného odsouzení, v roce 2010 až 2011 

bylo před soudem 8 545 případů, z nichž 2 916 nebylo trestáno, 2 741 bylo vyřešeno pokutou 

a 1 690 veřejnými pracemi. V 1 015 byl pachatel poslán do vězení. Také mají národní linku 

pomoci. Dále 45 azylů s 509 místy (522) a mnoho center pro ženy.137 Domácí násilí je řešeno 

v rámci občanského a trestního práva, zvláštní úpravu poskytuje zákon z roku 2011 Domestic 

Abuse Act (Zákon o domácím násilí).138  

 

V Rakousku žije 4 291 705 žen, z nichž 44, 6 % má zkušenost s psychickým, 29,1 % 

fyzickým a 10,7 % sexuálním násilím ze strany partnera. Policie eviduje 15 089 případů DN a 

70 zabití partnerem. Mají non-stop národní linku pomoci a dalších 6 specializovaných linek. 

V celém Rakousku je 30 azylů s 759 místy (doporučených je 837 míst),139 9 intervenčních 

center a další centra pomoci. Rakousko začíná bojovat s DN od 70. let 20. století. První azylový 

dům byl otevřen roku 1978 ve Vídni, poslední v roce 2005 v Korutanech. Všechny azyly jsou 

vedeny neziskovými organizacemi, dva nabízejí ubytování na 6 měsíců, ostatní na 12 měsíců, 

financování je zabezpečeno z 80 – 90 % státem a z 10 - 20 % soukromými dotacemi.140 Azylové 

domy jsou spojeny v jednu Asociaci, a proto jsou schopny se navzájem informovat o 

                                                 
136 Wave, Zpráva o Severním Irsku, 2012. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné z http://www.wave-

network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf  
137 Skotsko má 2 691 785 žen.  
138 Wave, Zpráva o VB, 2012. Staženo dne 22.11.2013. Dostupné z http://www.wave-

network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf  
139 EU doporučuje 1 místo na 10 000 obyvatel 
140 Informace na základě:  ROSA 4/2013, str. 1 -2 a str. 8 – 9. Wave, Zpráva o Rakousku, 2012. Staženo dne 22. 

11. 2013. Dostupné z http://www.wave-network.org/country/austria   

http://www.wave-network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf
http://www.wave-network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf
http://www.wave-network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf
http://www.wave-network.org/sites/default/files/06%20UK%20END%20VERSION.pdf
http://www.wave-network.org/country/austria


75 

 

dostupných místech. Oběť může najít přechodné ubytování v azylovém domě a následně 

požádat o sociální byt, který jí je přednostně udělen.141   

V roce 1997 bylo zřízeno Ministerstvo pro ženy věnující se genderové problematice. Ve 

stejném roce vstoupil v platnost Spolkový zákon na ochranu před domácím násilí 

(Gewaltschutzgesetz), který má tři ochranné pilíře: vystěhování a zákaz vstupu, podpora oběti 

a preventivní opatření, koordinace skrz IC. (Voňková, Huňková, 2004, str. 157) ČR zavedla 

vykázání o deset let později, v roce 2007. Domácí násilí řeší také rakouský trestní zákoník.142 

V roce 2001 byl přijat zákon na ochranu před násilím zakotvující ochranná opatření již při 

vyhrožováním násilí a omezováním osobní svobody (Voňková, Huňková, 2004, str. 162) Ve 

Vídni je provozován program pro násilné pachatele, který slouží jako vzor pro ostatní evropské 

země, které se mohou inspirovat, jak pracovat nejen s obětí, ale i s pachatelem. Za zmínku stojí, 

že jak služby pro oběť, tak pro pachatele reflektují problematiku migrantů a nabízejí služby i 

v jiných jazycích. Celkový přístup k intimnímu násilí je veden myšlenkou, že tato problematika 

je veřejnou záležitostí a stát má právo a povinnost se do ni vměšovat. (Rosa 4/2013) 

 

Tabulka č. 15. - Srovnání služeb ČR a Rakouska. Zdroj: ROSA 4/2014143 Úprava: Autorka  

 ČR Rakousko 

Počet žen  5 340 391 4 291 705 

Počet obyvatel hlavních 

měst  

Praha 1, 257 milionů Vídeň 1, 6 milionů 

Specializované azylové 

domy s utajenou adresou 

4 144 30 

Z toho v Praze 2 Z toho ve Vídni 4 

IC 18 9 

Povinnost kontaktovat oběť 

do 48 hodin 

Ihned  

Počet míst 79 759 

                                                 
141 Zpravodaj ROSA, 4/2013, str. 1 a 8. Údaje o Rakousku doplňuji informacemi z  pobytu zaměstnankyň o.s. 

Rosa v Rakousku v rámci programu Wave s cílem výměny poznatků. Staženo dne 15. 01. 2014. Dostupné z 

http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/zpravodaj_04_2013_FIN.pdf  
142 Wave, Zpráva o Rakousku, 2012. Staženo dne 22. 11. 2013. Dostupné z http://www.wave-

network.org/country/austria   
143 Zpravodaj ROSA, 4/2013. Údaje o Rakousku doplňuji informacemi z  pobytu zaměstnankyň o.s. Rosa 

v Rakousku v rámci programu Wave s cílem výměny poznatků. Staženo dne 15. 01. 2014. Dostupné z 

http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/zpravodaj_04_2013_FIN.pdf 
144 V celé ČR máme čtyři speciální utajené domy pro oběti domácího násilí: ROSA a ACORUS v Praze, 

Magdalenium a Helena v Brně. (ROSA 4/2013, str.1) 

http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/zpravodaj_04_2013_FIN.pdf
http://www.wave-network.org/country/austria
http://www.wave-network.org/country/austria
http://www.rosa-os.cz/fileadmin/rosa/zpravodaj_04_2013_FIN.pdf
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Z toho v Praze 37 míst Z toho ve Vídni 175 míst 

v azylech a 52 azylových 

bytů 

Asociace  ano ano 

Vykázání v roce 2012 1 407 9 000  

Z toho v Praze 138 Z toho ve Vídni 3 245 

 

Jak uvádí tabulka, ačkoliv máme podobné počty žen a obyvatel, porovnatelné nejsou 

ani služby v podobě utajených azylů pro oběti, ani počty o vykázání. V samotné Vídni bylo 

vykázáno 3 245 osob, v celém Rakousku 9 000 osob. V ČR se od roku 2007 – 2013 vykázalo 

pouhých 7 456 osob, za rok 2012 v Praze 138 osob a 1 407 v ČR. Domácí násilí je všude stejně 

rozložené, v Evropě zasahuje okolo 30 % žen. Tento fakt bohužel poukazuje na povrchní 

odkrytí problému domácího násilí u nás. (Rosa 4/2013, str. 1) 

 

Graf č. 3. Počet obyvatel. Zdroj: Autorka   Graf. č. 4. Počet vykázání. Zdroj: Autorka 

      

 

Tabulka č. 16 udává celkové náklady za DN v Rakousku ve výši 78 357 200 Eur za rok 

2006, Ewelyn David je ve své prezentaci na pražské konferenci v roce 2012 navýšila o inflaci 

pro přepočítání do roku 2012. Vyšla jí částka 90 737 600 EUR.145  Přepočteno na české koruny 

jde o 2 449 915 200 Kč.  

 

                                                 
145 David E, Náklady dopadů domácího násilí v Rakousku, dostupné z http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx 

44%
56%

Počet obyvatel

Praha

Vídeň

4%

96%

Počet vykázání

Praha

Vídeň

http://www.profem.cz/ke-stazeni.aspx


77 

 

Tabulka číslo 16. - Přehled nákladů v Rakousku v letech 2006 a 2012. Zdroj:  Autorka, na 

základě dat David, 2012 a Kunc, 2012.   

Oblast 2006 2012 (inflace) 

Převedeno 

kurzem 27,30 

na Kč 

Policie 1.308,200 EUR 1.514,900 EUR 41 356 770 Kč 

Soudnictví 1.330,400 EUR 1.540,600 EUR 42 058 380 Kč 

Zdravotní péče 
13.969,900 

EUR 

16.177,100 

EUR 
441 634 830 Kč 

Ušlá mzda 
12.293,800 

EUR 

14.236,200 

EUR 
388 648 260 Kč 

Sociální péče 2.134, 000 EUR 2.417,200 EUR 65 989 560 Kč 

Sociální služby 

pro dospělé 146 

21.513,300 

EUR 

24.912,400 

EUR 
680 108 520 Kč 

Sociální služby 

pro děti 

25.807,600 

EUR 

29.885,200 

EUR 
815 865 960 Kč 

Celkem 
78.357,200 

EUR 

90.683,600 

EUR 

2 475 662 280 

Kč 

 

V Rakousku jsou speciální pracoviště placena státem a to z Ministerstva pro ženy a 

Ministerstva vnitra, ve Vídni pak Magistrátem města, který má Odbor pro ženy a rovnost 

s rozpočtem 8 mil. EUR (z toho financuje z 61 % azylové domy, z 16 % menší projekty, brožury 

aj,  22 % tvoří příspěvky NO, které se poskytují na období 1 - 3 roky. Ve Vídni je 30 ženských 

NO. (ROSA 4/2013, str. 12)  

 

Na Slovensku proběhl výzkum zaměřující se na DN již v roce 1997. Zjistil, že  67 % 

vražd žen nebo dětí ze je v důsledku DN. Každou druhou bitou ženu napadl manžel v prvním 

                                                 
146 Sociální služby pro děti a dospělé zahrnují intervenční centra, azylové domy, konzultační služby, sociální 

úřady pro děti, programy pro pachatele.  
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roce manželství, 3/5 žen bitých v manželství žije ve svazku více než pět let, každou třetí týranou 

ženu bije manžel více jak 10 let, každou 14 ženu pak více jak 20 let. Co se týká frekvence, tak 

každá třetí žena je bita denně, 4/5 jsou napadnuty jednou ročně. Až v 3/4 rodin probíhá bití 

v přítomnosti děti a 1/3 pachatelů DN bije i své děti. Pouze 1/3 žen žije oddělena od násilného 

partnera. (ProFamilia, 1997, Sobková, Šintálová, 2001 in Voňková, Huňková, 2004, str. 38-39) 

 

Na statistikách je vidět různá úroveň i způsob pomoci a dostupnosti služeb.  Počty obětí 

jsou veskrze stejné. Financování pomoci obětem je z velké části financováno státem a v menší 

míře soukromými dárci. Ve většině zemí je problematická otázka trestu pro pachatele. Zde bych 

ocenila Skotsko s jeho veřejně prospěšnými pracemi a alternativními tresty nebo rozšíření 

programů pro pachatele v německých a rakouských zemí.  

V sousedních státech je na domácí násilí vynakládáno o několik milionů více než v ČR. 

Soustředí se více na primární prevenci a uvědomují si genderovou strukturovanost DN. 

Zahraniční výzkumy dokáží reflektovat širší pole dopadů DN na život jednotlivce i celé 

společnosti a odhalují tak komplexnost tohoto problému. Je pravdou, že s řešením problematiky 

se zde začalo o několik let dříve. Data také ukazují, jak je situace s domácím násilím u nás 

podhodnocená. Na druhou stranu ČR dosáhla za 20 let velkého rozvoje a má výhodu možnosti 

inspirace zahraničím. Výše uvedené shrnuje konstatování v NAP DN, že „absence koncepčního 

řešení domácího násilí má negativní ekonomické dopady, projevující se mimo jiné zvýšenými 

náklady na zdravotnictví, sociální sféru, justiční systém či pracovní sílu, jak potvrzují i 

zahraniční výzkumy.“147  

 

  

                                                 
147 NAP DN, 2011, str. 7.  
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6. Řešení důsledků DN  

Jak jsem ukázala, pomocnou ruku nabízí policie s institutem vykázání, intervenční centra, 

organizace pomáhající ohroženým osobám nebo stát v podobě zabezpečování sociálních služeb 

a vytváření legislativy. Žena, která se rozhodne situaci řešit, ať má možnost zůstat ve své 

domácnosti nebo odchází do azylu, potřebuje zejména poradenství, terapii a bezpečný úkryt. 

Dle zkušeností Bílého kruhu bezpečí potřebuje oběť materiální pomoc zahrnující bezpečné 

bydlení, pomoc s péčí o dítě a přístup k veřejným službám. Důležitá je také duševní podpora. 

Často je nutné řešit situaci soudně, je proto nutné zajistit právní pomoc s předběžným 

opatřením, úpravou opatrovnictví dětí, rozdělení majetku, sociálními dávkami apod.148  

Násilí neznamená vždy rozpad vztahu. Jedinci mohou mít různé důvody pro jeho 

zachování (dlouhodobý vztah, děti, finanční důvody aj). V těchto případech se mohou obrátit 

na specializované poradce (příloha č. 2). Zde bych upozornila, že párové poradenství není 

v případě DN doporučováno, případně se dá použít u lehčích případů nebo v případě párů, kde 

násilí vyrůstá z obou stran (dydická reakce). Při hrubších formách násilí či dlouhotrvajícím 

útisku by měla být zvolena jiná forma terapie, protože poradenství vychází z premisy podílu 

obou partnerů na problémech. Domácí násilí je však vždy vinou pachatele.  

6.1 Terapie pro děti svědky domácího násilí 

Literatura o domácím násilí zdůrazňuje negativní vliv na děti. Poznatkům se přizpůsobují i 

poskytovatelé služeb. Občanské sdružení ROSA již několik let poukazuje na vysoké procento 

dětí přítomných násilí mezi rodiči a negativní dopad, který to na ně může mít v podobě přímého 

fyzického napadení, emočních problémům nebo převzetí agresivních vzorců chování. Na 

konferenci v roce 2009, která se věnovala násilí v rodině a jeho vlivu na děti, byla zmíněna 

potřeba terapie pro děti zaměřená na zpracování traumatu, posílení sebevědomí, umění ochránit 

se a vytvoření zdravých vztahů s okolím. Terapie pro děti pracuje s tělem skrz rytmus, hudbu, 

hlas, symboly, arterapii a imaginaci. Snaží se vytvořit atmosféru bezpečí a důvěry, kde budou 

děti schopni pracovat se svými prožitky a naučí se obraně.149 Dětskou terapii nabízí například 

ROSA, Spirála, IC Praha aj. (viz příloha č. 1). Nicméně nedávno vydaná Analýza sítě služeb 

pro práci s rodinami a dětmi upozorňuje na chybějící dětské psychology a psychiatry.150  

                                                 
148 Advokátka Kateřina Kuncová z organizace proFem poznamenává, že by bylo dobré zavést bezplatnou právní 

pomoc, ujasnit postupy v případech, kdy v násilném svazku žily děti.  
149 Šilarová , 2009, Práce s dětmi svědky DN , Konference Násilí v rodině a jeho vliv na děti, Praha 27. 10. 2009. 

Staženo dne 15. 12. 2013. Dostupné z www.mvcr.cz/soubor/rosa-silarova-ppt.aspx  
150 SocioFactor s.r.o., MPSV, 2014. Analýza sítě sociálních služeb pro práci s rodinami a dětmi. Staženo dne 07. 

05. 2014. Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/17905/analyza.pdf  

http://www.mvcr.cz/soubor/rosa-silarova-ppt.aspx
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17905/analyza.pdf
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6.2 Terapeutické programy pro pachatele  

Pachatelé často nevidí problém v sobě a nejsou schopni za násilí přijmout odpovědnost. To se 

snaží změnit terapeutické programy, které pracují s pachatelem a jeho povahou skrz 

terapeutické programy zaměřující se na zvládání hněvu, snižování napětí, nenásilných řešení 

konfliktů, odstranění stereotypů o roli muže a ženy. Bývají ukládány jako alternativní trest 

namísto odnětí svobody. Tyto terapie vychází z nutnosti zaměřit se na příčiny problému. 

Samotní násilníci nepotřebují být pouze trestáni, ale potřebují i adekvátní pomoc. Partnerky se 

často vracejí k násilným partnerům. Gondolf udává, že 30 - 50 % žen se vrací ke svým násilným 

partnerům. (Gondolf, 1988, in Hořáková, 2007, str. 27) Pokud dojde k rozchodu, je velká 

pravděpodobnost, že se novou obětí stane další žena. Jak jsem ukázala ve statistikách organizací 

pracujících s obětí, často rozchod odstartuje vlnu agrese a pronásledování. V širším hledisku 

má efektivní pomoc násilníkovi vliv i na jeho děti a jejich životní příběh.  

Forma terapie záleží na poskytovateli služby a také zemi. V USA, Kanadě a Austrálii 

jsou programy více rozvinuté než v Evropě. USA se více zaměřuje na společenské účinky, 

zatímco Evropa na terapeutický program. První programy vznikly v 80. letech 20. století pod 

tlakem feministických hnutí a jednalo se spíše o vzdělávací, dobrovolné kurzy snažící se 

odstranit stereotypní uvažování, následovala vlna terapií zaměřených na zvládání agrese a 

odhalení příčin takového jednání. Jde o doplnění systému boje proti DN. Tyto programy 

vycházejí z přání obětí, které chtějí, aby její muž přestal být násilný. V období rozvoje potírání 

DN se objevila i otázka, jakým způsobem adekvátně trestat pachatele.  

Základem všech programů je konfrontace pachatele s násilím, přeměna způsobu myšlení 

a psychologická pomoc. Pokud je to v daném případě vhodné a oběť má zájem se zapojit do 

terapie, je jí to umožněno. V každém případě bývá informována o výsledcích partnera, čímž se 

snaží předejít zkreslujícím informacím. (Hořáková, 2007, str. 28)151 Důraz na kooperaci mezi 

terapií, policí, probačními pracovníky a obětí v podobě intervenčního centra, azylového domu 

a jiných poskytovatelů sociálních služeb sleduje zajištění bezpečí ohrožených osob.152  

Rada Evropy doporučila zavádění těchto programů již v roce 2002.153 Následně MV 

zahájilo mezioborový projekt pro vytvoření podmínek práce s pachatelem DN. V rámci těchto 

snah proběhl výzkum vedený MZ, kde Netík v roce 2004 zpracoval výzkum na Péče o násilné 

                                                 
151 Hořáková, 2007 
152 Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit HG, Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli pro 

sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí, překlad LOM. Staženo dne 18.03.2014. 

Dostupné z  http://www.muziprotinasili.cz/wp-content/uploads/2012/08/Standardy-prace-s-pachateli-domaciho-

nasili.pdf  
153 Doporučení Výboru Rady Evropy Rec(2002) 5  

http://www.muziprotinasili.cz/wp-content/uploads/2012/08/Standardy-prace-s-pachateli-domaciho-nasili.pdf
http://www.muziprotinasili.cz/wp-content/uploads/2012/08/Standardy-prace-s-pachateli-domaciho-nasili.pdf
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jedince v rodině a v roce 2005 Péče o pachatele partnerského násilí. Autoři zde analyzovali 26 

pachatelů domácího násilí.154 Jednalo se o osoby souzené za trestný čin, výzkum tedy nelze brát 

jako reprezentativní. Osobnost pachatelů byla rozdělena do tří skupin a dle toho přisouzena 

možnost léčby. Osobnost antisociální, která by měla být izolována ve vězení, osobnost 

nepatologická, kde za násilím stojí problém komunikační, zde je doporučena psychologická 

pomoc na svobodě, která pachateli pomůže s rozvojem komunikačních dovedností a s reflexí 

násilné situace. Poslední je osobnost pasivně agresivně závislá, která se dopouští násilí 

působením situace v kombinaci jeho osobnosti. Zde je doporučena psychoterapie zaměřená na 

zvládání agrese. Zajímavým zjištěním také bylo, že 54 % těchto pachatelů před činem hrozili 

agresí před spácháním, tudíž by se dalo násilí předejít. Obdobně Šmolka vytvořil tři příčiny 

domácího násilí: 1. trvalé osobnostní založení ovlivněné dědičností a výchovou, 2. drobná 

mozková poranění, násilník zpětně lituje svých činů, může pomoci neurolog či psychiatr, 3. 

dyadická porucha – vzájemné působení partnerů, párová nebo individuální terapie s partnery.  

(Voňková, Huňková, 2004, str. 58) 

Tématu se věnovala i Liga lidských práv v Brně, která v roce 2005 pořádala konferenci 

Bezpečné soužití.155 V roce 2009 MV s odborem prevence kriminality uspořádalo další 

konferenci na téma práce s dětmi jako účastníky a svědky DN a prevence DN s důrazem na 

práci s násilnou osobou. Institut pro kriminologii a sociální prevenci by měl v polovině roku 

2014 přinést výsledky analýzy práce s násilnou osobou.  

V Čechách se s programy pomalu začíná, ale v praxi se až na výjimky jedná spíše o 

individuální poradenství, specializovanou psychologickou pomoc v rámci IC nebo manželské 

poradenství. V České republice máme terapeutický program pro pachatele v Praze v rámci 

Diakonie ČCE, Persefona v Brně nebo Adra v Hradci Králové. Adra organizuje poradnu pro 

oběti, dětské krizové centrum i program pro násilné osoby.156 Program je nabízen ve formě 

individuální, párové nebo skupinové psychoterapie. V terapii je pracováno s agresí, hledají se 

její příčiny a jak ji odstranit. Dle statistik vyhledalo jejich pomoc 23 násilných osob, 34 osob 

potýkajících se s DN, 35 klientů zažívalo vážené rodinné konflikty, 17 mělo osobní problémy, 

5 řešilo jinou trestnou činnost. Individuální psychoterapie využilo 90 klientů, 78 osob párové 

                                                 
154 Partnerské násilí a osobnost agresora. Staženo dne 18. 02. 2014. Dostupné z 

www.mvcr.cz/soubor/partnerske-nasili-osobnost-agresora-netik-ppt.aspx  
155 http://www.feminismus.cz/cz/clanky/bezpecne-souziti-terapie-pachatelu-domaciho-nasili  
156 Adra nabízí individuální, párové psychoterapie a partnerské poradenství, agrese v partnerství, rodině, při 

rozvodu, mezigenerační, mediace při předávání dětí. Asistovaný styk rodičům s dětmi, terapie s dětmi, párové 

s rodiči, s více členy rodiny, následná péče – resocializační program. Prezentace Nejsme tu sami pro sebe, jsme 

tu s Vámi pro druhé. Staženo dne 15. 12. 2013. Dostupné z www.mvcr.cz/soubor/kotala-adra-ppt.aspx 

http://www.mvcr.cz/soubor/partnerske-nasili-osobnost-agresora-netik-ppt.aspx
http://www.feminismus.cz/cz/clanky/bezpecne-souziti-terapie-pachatelu-domaciho-nasili
http://www.mvcr.cz/soubor/kotala-adra-ppt.aspx
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konzultace. Kontakt navázán přes OSPOD, opatrovnický soud, Probační a mediační službu, 

z vlastní vůle nebo na doporučení psychiatra či policie.  

V roce 2011 MV ČR doporučilo zaměřit se na povinnost násilné osoby „podstoupit 

psychologické vyšetření či konzultaci a zúčastňovat se stanoveného terapeutického 

programu“.157 

Názory na terapie jsou různé od zastánců programů až po pochyby, zda jsou skupinová 

sezení vhodná pro české prostředí či zda je nutné implementovat programy na zvládání agrese, 

když lze tyto problémy řešit v rámci klasického sezení s psychologem. Zastánci naopak 

upozorňují na odlišnou dynamiku a účinnost sdělení ve skupině sobě rovných. V současné době 

by bylo dobré v ČR rozšířit nabídku pomoci, ať již na individuální nebo skupinové bázi, a zvýšit 

motivaci pro absolvování programu skrz soudní rozhodnutí.  Níže vedu jednotlivé programy a 

metody práce s pachatelem, které fungují v zahraničí. 

 

Existuje několik modelových programů, které se v současné době dávají za vzor, jsou 

jimi: Duluthovský model, USA (označovaný také jako DIAP neboli Domestic Abuse 

Intervention Prgram). 158 Skotský program CHANGE a Rakouský program pro práci s pachateli 

ve Vídni (Men Councelling Center in Vienna,159 EU předkládán jako dobrá praxe).  

Minnesotský program je považován za nejvhodnější a navazují na něj i ve Vídni. Jde o 

kombinaci kognitivně-behaviorálního postupu a genderové analýzy, která násilí považuje za 

naučené jednání agresora, jenž skrz využití své fyzické převahy dosahuje žádoucího chování u 

okolí. Program se snaží násilí odnaučit, podporuje nenásilné formy řešení konfliktů, 

komunikaci v rodině. Pachatel je na jeho vlastní žádost přijat do projektu, kde musí absolvovat 

určitý počet lekcí (přibližně půl rok), které jsou předem stanoveny ve smlouvě mezi pachatelem 

a centrem. Lekce probíhají jednou týdně po dobu přibližně dvou hodin, většinou ve skupině, 

ale může být zvolena i individuální terapie z jazykových či časových důvodů. V USA tímto 

programem prochází vysoké procento násilných mužů (každý 19. násilný muž) a statistky 

dokládají snížení zavražděných žen. (Čírtková et al., 2002 in Hořáková, 2007, str. 39). Udává 

se, že kolem 30 % osob nedokončí kurz a z těch co dokončí je 50 – 90 % nenásilných.160 

                                                 
157   Plnění opatření k 31.12.2011 - Příloha č. 1, str. 3. MV ČR. Staženo dne 22.03.2014. Dostupné z  

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-

zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2011.aspx  
158 USA programy od roku 1983 v Duluth a Minneapolis. Více o Duluth programu na 

http://www.theduluthmodel.org/    
159 Více o programu Change na www.changeweb.org.uk . Rakouský program Anti-Gewald Programm, Wiener 

Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie dostupný z http://www.interventionsstelle-wien.at/start.asp?b=1 
160  LOM, 2013, str. 13 nebo WHO, 2010, Intervening with perpetrators of intimate partner violence: A global 

perspective [studie WHO srovnávající programy pro pachatele domácího násilí ve světě] Staženo dne 

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2011.aspx
http://www.theduluthmodel.org/
http://www.interventionsstelle-wien.at/start.asp?b=1
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Známý je také program Emerge, který byl založen v roce 1977 jako první vzdělávací 

program pro násilné osoby v USA. 161 Program v současné době pracuje s pachateli domácího 

násilí, vzdělává odborníky, učí muže jak být zodpovědným otcem. Emerge věří, že DN je 

naučené chování, ne nemoc. Obdobně zjistil, že rasismus, chudoba a homofobie přispívají 

k DN. Program je placený (40 USD za hodnu, celý program vyjde na 600 USD). Mezi hlavní 

cíle patří uvědomit si rozdíl mezi vztekem jako pocitem a vztekem, který zraňuje, uvědomit si, 

jak negativní smýšlení ovlivňuje chování, naučit se uklidnit a neubližovat a řešit konflikty.  

 

Mezi další metody patří program zvládání vzteku (Anger Managament), kde je agrese 

brána jako primární příčina a je tedy nutno ji odstranit skrz popis stavů vzteku a identifikaci 

krizového momentu, kdy dochází k výbuchu. (Gottlieb 1999 in Hořáková, 2007, str. 31) 

Nicméně jejich slabinou je právě úzké zaměření na ovládnutí vzteku, vynechávají ostatní vlivy 

vedoucí k násilí. Mohou také vyvolávat domněnku, že za agresi může sama oběť.  

Další formou je párové poradenství, které se zaměřují na význam komunikace ve vztahu 

a pracují s obětmi i pachateli. Tato forma terapie není v oblasti domácího násilí příliš 

doporučována, jelikož je oběť v kontaktu s partnerem a zodpovědnost za násilí dopadá na oba 

dva partnery. Oběť nemusí být schopna otevřenosti před násilníkem a terapie, tak ztrácí svůj 

smysl. Obdobě má být potrestán pachatel ne oběť. Na druhou stranu, jsou zde přímé informace 

pro partnera a mohou si spolu vyzkoušet způsoby nové komunikace. (Gondolf, 2002 in 

Hořáková, 2007, str. 31).  

 

Vídeňský program představuje komplexní řešení domácího násilí v podobě podpory 

oběti, práce s pachatelem a koordinace s ostatními institucemi.162 Program pro násilné osoby 

vznikl v roce 1985 a navazuje na standarty práce s pachateli domácího násilí, jak je známe ze 

skotského projektu CHANGE, D.A.I.P. v USA  a Britské Kolumbie v Kanadě. Organizace je 

nezisková a financovaná z veřejných zdrojů (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro ženy a 

Ministerstvo sociálních věcí). 163  

                                                 
15.02.2014. Dostupné z http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/intervening/en/ 

nebo http://www.muziprotinasili.cz/pro-odborniky/  
161 Více o programu Emerge na http://www.emergedv.com/ 
162 spolupráce policie, IC, soudů, oddělení pro rodinu a mládež (Youth and Family Offices) a práce s pachateli. 

(Kraus, Logar, 2007). Obdobně Rosa 4/2013, str. 10. Vídeňské centrum dostupné z  

http://www.interventionsstelle-wien.at/start.asp?b=1 .  
163 Na základě informací: Hořáková, 2007, str. 36. Prezentace Kraus, Logar, 2007. Zpravodaj ROSA 4/2013, str. 

11.  Kraus uvádí, že „program je stále ve vývoji, je nutné jej evaluovat a nacházet nové cesty. Snaha realizovat 

tyto programy je ospravedlnitelná pouze, pokud jsou oběti v bezpečí. I v Rakousku je potřeba navýšit zdroje na 

projekt, aby mohlo dojít k řádné evaluaci, zatím mají pouze roční poznatky a existuje pouze ve Vídni.“ Kraus, 

Logar, 2007. 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/intervening/en/
http://www.muziprotinasili.cz/pro-odborniky/
http://www.emergedv.com/
http://www.interventionsstelle-wien.at/start.asp?b=1
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Cíle programu jsou změnit chování pachatele a zamezit fyzickému i psychickému násilí, 

naučit muže nenásilné způsoby chování na základě rovnosti s jejich nejbližšími. Zlepšit kvalitu 

života pro všechny osoby v systému násilí. (Kraus, Logar, 2007, str. 2) Muži mohou přijít 

dobrovolně nebo jim to může nařídit soud. Dle statistik 1/3 přijde dobrovolně, 1/3 doporučí 

OSPOD a 1/3 soud.164 Heinricht Kraus, který program vede, uvádí, že úspěšnost dokončení je 

vyšší u mužů, kteří mají léčbu nařízenou. Ve skupina má nejvíce deset osob, schází se jednou 

týdně po dobu osmi měsíců. (Hořáková, 2007, str. 36) Program má očistnou a tréninkovou fázi. 

Během prvního kontaktu je vyjasněna problémová situace a předány informace o programu. 

Pokud osoba souhlasí a chce se zúčastnit tréningu, zaplati 3 - 10 EUR, zaváže se smlouvou a 

nastoupí do očistné fáze. Je důležité, ale ne povinné spolupracovat s obětí a blízkými pachatele, 

aby mohla být dosažena jejich ochrana a pachatel mohl být porovnán v reálném životě. 

Kooperace s intervenčním centrem je samozřejmá. (Kras, Logar, 2007) Asi jedna třetina 

pachatelů je z programu vykázána (ti jsou pak téměř z poloviny nejvíce násilní). Z 600 mužů 

dokončilo za 10 let program 120 osob. Ti, kdo program dokončí, jsou ve svém dalším životě 

úspěšnější.  Učí se nové sociální dovednosti jako odbourání stereotypů o ženských a mužských 

rolích správnou komunikaci a řešení konfliktů. (ROSA 4/2013) 

Za rok 2012 mělo vídeňské centrum 89 klientů, 26 přišlo na příkaz soudu, 25 z vlastní 

iniciativy (28 %) 

 

Tabulka č. 17. - Přehled motivace pachatele pro vstup do programu. Zdroj: Výroční zpráva IC 

Vídeň.165 Úprava vlastní 

Celkem  89 osob 100 % 

Justice 26 29 % 

Vlastní iniciativa 25 28 % 

Na žádost partnera  6 7 % 

 

Tabulka č. 18. - Přehled úspěšnosti programu. Zdroj: Výroční zpráva IC Vídeň. Úprava 

vlastní 

Fáze / Celkem Z 89 osob  Ze 100 %  

Dokončilo  16 18 % 

Prochází očistnou 

fáze  

35 34,3 %  

Přerušilo program  3 3,4 % 

Jiná fáze programu 35 39,3 % 

                                                 
164 Rosa 4/2013, str. 10. Kraus uvádí, že z 279 násilných osob v letech 1999 - 2006 poslala  Youth and family 

Offices 86 osob (31 %), samostatně příchozí na vlastní vůle nebo na doporučení jinou organizací přišlo 46 %, 63 

osob bylo donuceno judikaturou. (Kraus, Logar, 2007, str. 4) 
165 Výroční zpráva IC Vídeň, 2012. Staženo dne 18. 03. 2014. Dostupné z  

http://www.interventionsstelle-wien.at/images/doku/statistik_tb_2012_web.pdf  
 

http://www.interventionsstelle-wien.at/images/doku/statistik_tb_2012_web.pdf
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Ve Velké Británii nalezneme programy zacílené na resocializaci pachatele DN skrze 

snižování hněvu nebo párové terapie. Vycházejí z předpokladu patologické osobnosti, 

závislosti, stresu a nefunkčního vztahu, probíhají v kooperaci s Probační služnou a standardy 

zajišťuje Národní síť provozovatelů. Nicméně tyto typy programů se ukazují jako neefektivní. 

Efektivnější jsou behaviorálně-kognitivní techniky, které uvažují o násilí jako o naučeném jevu, 

probíhají po dobu několika týdnů v rozmezí dvaceti hodin. (Voňková, Huňková, 2004, str. 64) 

Programy v Liverpoolu a v Merseyde jsou financovány od roku 1994 státem a zajišťuje je 

Probační služba. Program v délce šesti měsíců absolvovalo 60 % odsouzených za násilnou 

činnost a 75 % se z nich ve zkušební době nedopustilo násilí. (Voňková, Huňková, 2004, str. 

65) Skotský program CHANGE byl hodnocen v roce 1996. Udává se, že až 40 % absolventů 

kurzu se nedopustilo násilí. (Voňková, Huňková, 2004, str. 65) Dle statistik se 3 měsíce po 

úspěšném ukončení kurzu dopustilo 30 % osob DN, oproti 62 % z kontrolní skupiny. Výsledek 

je znatelný zejména v dlouhodobém horizontu. Rok po terapii bylo 33 % osob z terapie 

násilných, oproti 70 % v kontrolní skupině. Až 50 % mužů byla fyzicky násilných krátce po 

nástupu do kurzu, ale po čtyřech letech po absolvování programu skoro 90 % mužů nebylo v 

posledním roce fyzicky násilnými. Obdobně i partnerky pachatelů DN pociťují zlepšení vztahu 

a omezení agresivity po terapii. (Dobash, 2000 in Hořáková, 2007, str. 33)  

 

Tabulka č. 19. – Přehled snížení násilí v důsledku terapie. Zdroj. Hořáková, 2007.    

Násilnost Absolvoval terapii Kontrolní skupina 

3 měsíce po terapii 30 % 
62 % 

Rok po terapii 33 % 
70 % 

Čtyři roky po terapii 10 % X % 

 

Otázka, která je nejvíce řešena, zní: Funguje program pro pachatele DN a dle čeho jej 

máme hodnotit? Na tuto otázku se snažil odpovědět J. L. Edleson, v práci Do Batterers' 

Programs Work ? Z výzkumů se ukazuje, že většina pachatelů přestane být násilná (okolo 53 - 

85 %). Nicméně je zde vysoký „odpad“ z 500 mužů, kteří konstatovali centrum, 283 splnilo 

vstupní požadavky a pouze 153 ukončilo program. (Edleson & Syers, 1990; 1991 nebo Pirog-

Good and Stets-Kealey, 1985). Asi polovina mužů, co vstoupí do programu, jej ukončí. Dvě 

třetiny těch, co dokonči, jsou nenásilní v období 18 měsíců poté. Program se zdá být úspěšný, 

http://www.mincava.umn.edu/documents/battererprogram/battererprogram.html#edleson1990
http://www.mincava.umn.edu/documents/battererprogram/battererprogram.html#edleson1991
http://www.mincava.umn.edu/documents/battererprogram/battererprogram.html#pirog1985
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ale vezme-li se to jinak, tak pouze jeden z pěti ukončí úspěšně program.166 Hodnocení je velmi 

obtížné.  

Další kritika říká, že program dává partnerům násilníka falešný pocit bezpečí, 

odčerpává finance na služby pro ohrožené osoby a učí pachatele používat skryté formy násilí. 

(Hořáková, 2007, str. 36) 

Zde bych dodala, že domácí násilí je vždy vinou násilníka. Každý případ je však 

specifický. Volba způsobu řešení by se měla odvíjet od jednotlivého případu. Může jít o týrání 

a bití druhé osoby nebo o ojedinělé zkratové jednání, které doprovázela facka. V prvním případě 

je nutný zásah policie, soudu a terapie, případně odnětí svobody. V druhém případě je vhodné 

navštívit psychologa či manželského poradce. Nelze tedy zavrhnout žádnou z variant, je nutné 

vždy brát v potaz specifika případu a dle toho s ním pracovat. Otázkou také je, jak je program 

koncipována, zda jde pouze o trénink ovládání vzteku (což může být opravdu nebezpečné a 

neúčinné) nebo je široce koncipována a zahrnuje i nové pohledy na svou osobu, chování, ženu, 

zvládání situací apod. Terapie pro pachatele, jak jsou realizovány programem CHANGE, DIAP 

nebo vídeňským centrem, jsou úspěšné, i když spíše na individuální úrovni. Nicméně i jedna 

třetina mužů, která přestane používat násilí vůči svým blízkým je úspěch.  

 
 

 

  

                                                 
166 Edleson, 1995. Do Batterers' Programs Work ? Staženo dne 04.04.2014. Dosupné z 

http://www.mincava.umn.edu/documents/battererprogram/battererprogram.html 

http://www.mincava.umn.edu/documents/battererprogram/battererprogram.html


87 

 

7. CBA řešení problematiky  
 

V následující části provedu vlastní analýzu nákladů z dat, které jsem zmínila výše. Postupovat 

budu dle metodiky výzkumu Kamila Kunce. V některých bodech (například náklady ve 

zdravotnictví) jeho údaje převezmu. Do tabulky jsem přidala náklady za pobyt ve vězení, 

navýšení zdravotnických nákladů u osob, které zažily DN, a do souhrnné částky jsem také 

připočetla emocionální újmu, kterou Kamil Kunc nezapočítával. Snažila jsem se pracovat 

zejména s daty z roku 2012, ale ne vždy byly dostupné.  

 

Tabulka č. 20. - Přehled nákladů. Zdroj: Autorka 

Odvětví Náklady v Kč 

Vykázání 2012  1 672 380 

Týrání osoby žijící ve 

společném obydlí § 199 TZ 

30 600 000  

Náklady na vězení  29 643 840 

Navýšení zdravotních nákladů 2 426 139 590  

Zdravotní náklady  545 890 000  

Nemocenská 219 725 880 

Přestupek  2 045 609 

Předběžná opatření  3 403 834 

Státní zastupitelství  8 105 227 

Soudy v trestním řízení  3 020 950   

Rozvody 42 266 400 

Úprava vztahu k dětem 219 725 880 

Podpora v nezaměstnanosti  219 725 880 

Emocionální ztráty 19 250 000 000  

Celkem 23 001 965 470 

 

Při výpočtu nákladů začnu s institutem vykázání, který může policie použít jako nástroj 

krátkodobé ochrany. V roce 2012 policie provedla 1 407 vykázání. Dle metodiky Kamila Kunce 

použiju údaje o časové náročnosti na jeden případ (3 hodiny práce) a platové náklady (190 Kč 

na hodinu). Vykázání vyřizují dva policisté. (Kunc, 2012, str. 43) Výsledná částka je 1 672 380 

Kč.  

V roce 2010 bylo zahájeno 1 983 přestupkových řízení, časová náročnost na jeden případ 

je 7 hodin práce administrativního pracovníka oceněného 140 Kč za hodinu. Celková suma po 
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vynásobení je 1 943 340 Kč. (Kunc, 2012, str. 54 - 55) Tuto částku jsem navýšila o inflaci do 

roku 2012.  Konečná suma je 2 045 609 Kč.  

Obdobně předběžná opatření vydávána civilním soudem stojí práci soudce, která je 

odhadována na 1 624 Kč za jeden případ. V roce 2011 bylo vyřízeno 2 029 PO. Což je 3 295 

096 Kč.167 (Kunc, 2012, str. 49) Po navýšení o inflaci je v roce 2012 konečná částka 3 403 834 

Kč. 

Státní zastupitelství vykázalo v roce 2010 na 836 případů s prvkem DN, jeden případ 

stojí 8 750 Kč za práci státního zástupce a 465 Kč administrativního zaměstnance. (Kunc, 2012, 

str. 46) Celkově jde o sumu 7 703 740 Kč. Konečná částka po přičtení inflace je 8 105 227 Kč.  

Soudy v trestím řízení řešily v roce 2010 za DN 343 případů. Na jeden případ je nutno 

počítat s náklady 8 120 Kč v podobě platu soudce, 695 Kč v podobě platu vyššího státního 

úředníka a 930 Kč za administrativního pracovníka. Celková částka je 3 342 535 Kč. (Kunc, 

2012, str. 47) Konečná částka po přičtení inflace je 3 518 442 Kč.  

Mezi další náklady spadá trestný čin Týrání osoby ve společném obydlí. V roce 2012 

došlo k 603 skutkům. Stíháno bylo 450 osob, z nich následně odsouzeno 310 osob. Z toho 96 

osob dostalo nepodmíněný trest a 219 podmíněný. Ve výpočtu vycházím z počtu 450 stíhaných 

osob, na které bylo potřeba 200 hodin práce za hodinový plat 190 Kč (17 100 000 Kč). K této 

částce je nutno připočíst znalecký posudek, který stojí 30 000 Kč (13 500 000). (Kunc, 2012, 

str. 45) Celkové náklady jsou 30 600 000 Kč. 

Zde ještě dopočítáme náklady za pobyt ve vězení u 96 osob na jeden rok (na 365 dnů), 

přičemž náklady za den ve věznici jsou stanoveny na 846 Kč. Průměrné roční náklady za 

jednoho vězně se udávají ve výši 308 790 Kč. V našem případě je to celkem 29 643 840 Kč.168  

V civilním soudnictví proběhlo v roce 2012 na 26 402 rozvodů, u jedné třetiny z nich se 

dá odhadovat jako příčina DN, což je 8 800 rozvodů.169 Náklady na práci zahrnují u jednoho 

případu plat soudce 4 060 Kč, vyššího státního úředníka 278 Kč a administrativního pracovníka 

465 Kč. Celková suma po vynásobení je 42 266 400 Kč. (Kunc, 2012, str. 49) 

                                                 
167 Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní 

pomoc při odhalování  a stíhání případů domácího násilí za rok 2011, str. 6. MV ČR. Staženo dne. 28. 11. 2013. 

Dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-

spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-

2011.aspx  
168 Vězeňská služba ČR. Informační přehled. Staženo dne 18.04.2014. Dostupné z 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/prezentace%20VS%20%C4%8CR/11-04-

26%20VS%20%C4%8CR%20vseobec%20WEB.pdf  
169 Statistiky rozvodovosti, CSU, staženo dne 15. 02. 2014. Dostupné z 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost  

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2011.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2011.aspx
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/prezentace%20VS%20%C4%8CR/11-04-26%20VS%20%C4%8CR%20vseobec%20WEB.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/prezentace%20VS%20%C4%8CR/11-04-26%20VS%20%C4%8CR%20vseobec%20WEB.pdf
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost
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K rozvodům je nutno připočíst cenu za úpravu vztahu k nezletilému. Dle statistik ČSŮ 

bylo 57 % rozvedených s nezletilými dětmi. I zde vypočítám jednu třetinu dětí, jejichž rodiče 

se rozváděli z důvodu DN, což je 5 016 dětí. Plat soudce je 12 180 Kč, vyššího státního úředníka 

695 Kč a 930 Kč u administrativního pracovníka. Celkově se jedná o částku ve výši 69 245 880 

Kč. K té je nutno připočíst znalecký posudek v hodnotě 30 000 Kč (celkem za znalecké posudky 

150 480 000 Kč). Výsledné náklady v oblasti úpravy vztahu o dítě je 219 725 880 Kč. (Kunc, 

2012, str. 50 – 53) 

Kamil Kunc vypočítal zdravotní náklady tak, že v roce 2010 bylo v ČR 3 6000 000 žen 

ve věku 18 - 65, z nich 11 % se stalo obětí DN a z nich 58 % utrpělo fyzickou újmu, což 

odpovídá 230 000 ženám, které potřebovaly ošetření. Jenže z nich pouze 32 % vyhledalo 

lékařskou pomoc a 8 % z nich psychologickou pomoc. To dále rozdělil na ambulantní ošetření 

u 97 % žen a hospitalizaci u 3 %. Dle bodového hodnocení úkonů ve zdravotnictví a uváděnými 

zraněními ocenil náklady na zdravotní péči ve výši 545 890 000 Kč. (Kunc, 2012, 61) 

Dle amerického výzkumu (Lisa D. Brush, 2012) se udává, že u žen postižených DN se 

zvyšují zdravotní náklady o 19 %. Vzala jsem tedy 11 % žen postižených DN za rok 2012 

z 5 340 391 žen. ČSU uvádí, že zdravotní náklady na jednu ženu v roce 2010 byly průměrně 

21 738 Kč.170 Mohu říci, že 587 443 (11%) má o 4 130 (19 %) vyšší náklady na zdravotní péči. 

Celkově jde o navýšení o 2 426 139 590 Kč. 

Respondentky ve výzkumu Kamila Kunce uvedly, že z důvodu násilí ze strany partnera 

4 % žen ztratily práci, což znamená, že z 1 800 000 žen bylo 800 000 nezaměstnaných z důvodu 

DN. Výše podpory v nezaměstnanosti činila 7 103 Kč. Kamil Kunc dále rozlišuje dobu pobírání 

dávky a uvádí, že z celkového počtu nezaměstnaných žen pobíralo 35 % žen podporu po 5 

měsíců a zbytek po 3 měsíce (podporu ve výši 7 103 Kč pobíralo 5 200 žen po tři měsíce a 2 

800 po pět měsíců). Celková částka za je 219 725 880 Kč. (Kunc, 2014, str. 57 - 58) 

Dávky při pracovní neschopnosti (nemocenské) vypočítal Kamil Kunc dle vzorce, že u 

2 % žen postižených DN vznikla pracovní neschopnost trvající déle než jeden měsíc. Jedná se 

o 4 000 žen, které v průměru zůstanou na nemocenské 15 dnů, kdy denní dávka je 426 Kč. 

Celková částka je  219 725 880 Kč. (Kunc, 2012, str. 59)  

Lidské a emocionální ztráty v důsledku prožití DN jsou průměrně oceňovány na 50 000 

na jednu ženu. Celkově je Kamil Kunc vyčíslil na 19 250 000 000 Kč. (Kunc, 2012, str. 63)  

                                                 
170 CSU, 2010, Výdaje na zdravotní péči. Staženo dne 05.02.2014. Dostupné z 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/vydaje_na_zdravotni_peci_v_cr20120405  . Domnívám, se že každá osoba, která 

prožije DN, si odnáší nějaké trauma, které se dříve či později projeví na zdravotním stavu, proto zahrnuji všech 

jedenáct procent do výpočtu. 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/vydaje_na_zdravotni_peci_v_cr20120405
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Výše jsem uvedla přehled výdajů v souvislosti s DN vznikající při jeho každodenním 

řešení. Níže zmíním ještě přehled dotací od MPSV a MV. Celková suma od MPSV za léta 2009 

až 2012 je 147 892 544 Kč (nejedná se o přesnou sumu z důvodu špatné dostupnosti dat). MV 

poskytlo v těchto letech dotace ve výši 5 316 520 Kč (jedná se o dotace programů práce 

s násilnou osobou a dítětem jako svědkem DN). 

 

Tabulka č. 21. - Přehled poskytnutých dotací MPSV a MV. Zdroj: MV ČR a MPSV. Úprava 

vlastní.171  

Dotace v roce v Kč MPSV MV 

2009 14 423 600 (IC) 1 425 000 práce 

s násilnou osobou a 

děti jako svědci DN 

24 903 944 azylové 

domy, odborné 

sociální poradenství, 

krizová pomoc a 

telefonická krizová 

pomoc 

2010 4 271 000 (IC) 1 167 520 práce 

s násilnou osobou 

2011 2 653 000 (IC) 1 110 000 na práci 

s násilnou osobou 50 283 000 azylové 

domy 

18 282 000 

poskytovatele soc. sl. 

s cílovou skupinou 

oběti DN 

2012 

 

9 041 000 (IC) 1 614 000 projekty na 

práci s násilnou 

osobou 

5 753 000 azylové 

domy 

18 282 000 službám, 

mezi jejichž 

převažující cílové 

                                                 
171 Založeno na informacích: Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících 

zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2009, 2010, 2011 a 

Souhrnné zprávě za rok 2012 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014. 

Dostupné na stránkách MV ČR.  
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skupiny patří právě 

oběti domácího násilí  

 

V roce 2012 poskytlo MV ČR 1 614 000 Kč a MPSV 33 076 000 Kč. K této částce 

připočtu výdaje za využívání služeb, jedná se o částku 23 036 655 470 Kč.  

 

Nyní se zaměřím na náklady na terapie pro pachatele, které porovnám s dotacemi, které 

na ně byly poskytnuty. Terapii mohu ocenit standartní cenou za sezení u psychologa, které se 

pohybuje okolo 350 - 700 korun za individuální nebo párové poradenství. Terapeutické 

programy mohou být dotované z veřejných prostředků. Účastník by si měl hradit minimální 

poplatek. Například poplatek z Vídeňského programu 10 EUR je 300 Kč.  

Dotace na programy s násilnými osobami v roce 2012 byla ve výši 1 614 000 Kč.  

Úspěšnost terapií v Rakousku udává, že z 600 mužů za 10 let ukončilo kurz 120, 

úspěšnost je 20 %, což znamená, že ročně z 60 mužů dokončí 12 osob. Z těchto 12 osob je 

v dlouhodobém hledisku nenásilných 10 – 11 osob.172  

Vezmeme-li 1 407 osob vykázaných a 310 odsouzených za trestný čin Týrání. Máme 

1 717 potencionálních klientů pro terapii. Pokud budu brát 20 % úspěšnost dokončení kurzu, 

tak 343 osob dokončí kurz a z nich 309 (90 %) má předpoklad, že se nebude v budoucnu chovat 

násilně.173  

Pokud bychom mohli výše zmíněné ocenit, poplatek za terapii ve výši 300 Kč za 1 717 

osob by přinesl 515 100. Pro zachování 10 členných skupin by muselo vzniknout 162 skupin. 

Jaké výdaje by to znamenalo? V České republice je asi devět středisek, které umí pracovat 

s násilnou osobou (viz příloha č. 2). Každé z nich by muselo zabezpečit 18 kurzů po deseti 

klientech a každý kurz by měl být veden alespoň dvěma osobami (čtyři osoby věnující se 

kurzům). Zdá se to nereálné už kvůli nutnosti zabezpečit kurzy v adekvátní hodinu, aby se na 

ně klient mohl dostavit a nemusel se omlouvat z práce. Zde je také problém velké dojezdové 

vzdálenosti, jak upozorňuje v článku Pachatelé domácího násilí v Jihočeském kraji Ivana 

Šímová a Petra Zimmelová.174 Centra pomoci musí být strategicky umístěna. Existuje také 

                                                 
172 ROSA 4/2013, str. 11.  
173 Některé zahraniční výzkumy uvádějí úspěšnost terapií vyšší 30 - 50 %. V případě 50 % úspěšnosti by to 

znamenalo 800 osob. Pouze pro zajímavost v roce 2011 bylo recidivisty spácháno 244 skutků Týraní dle §199 a 

196 recidivistů bylo za tento čin stíháno policií. Z nich by mělo potencionál pro nenásilný život 74 osob.  
174 Šímová, Zimmelová, 20.12.2011, Pachatelé domácího násilí v Jihočeském kraji. Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích . Staženo dne 15.01.2014. Dostupné z http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-

otrav-a-nasili/administrace/clankyfile/20120514095534342559.pdf  

http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/administrace/clankyfile/20120514095534342559.pdf
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/administrace/clankyfile/20120514095534342559.pdf
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druhá varianta vytvoření sítě psychologů, kteří jsou ochotni pracovat s násilnou osobou a 

případně si prohlubovat v této oblasti specializaci. Ti by byli oficiálně registrováni na portále 

MPSV a IC. Sezení s násilnou osobou by bylo cenově zvýhodněné díky podpoře z MV, MPSV 

a MZ. Půlroční sezení jednou týdne na 60 minut za 150 Kč od klienta (+ 515 100) a 150 Kč od 

státu. Při 1 717 osobách by stát za půl roku zaplatil 6 181 200 Kč. Odečtu-li poplatek klientů, 

jedná se o náklady 5 666 100 Kč.  

Při vykázání by s 20 % úspěšností dokončení terapie mohla vzniknout úspora 320 340 

Kč.175 U trestného činu Týrání u 81 osob dlouhodobě nenásilných (ze 450 souzených) by se pak 

jednalo o 5 470 000 Kč. U civilního soudu by možnost poslat násilníka na terapii znamenalo 

úsporu 240 352 Kč u předběžných opatření a 349 860 Kč u přestupkových řízení. Celková 

úspora z těchto položek by minimálně v justici měla činit 6 380 552 Kč. 

V porovnání s celkovými náklady je to nízká částka, uvážíme-li nutnost rozšíření center 

nabízející terapie pro násilné osoby, nutnost navýšit počet psychoterapeutů specializovaných 

na práci s násilnou osobou.  Porovnáme-li ale náklady MV ve formě dotací na práci s násilnou 

osobou za roky 2009 – 2012, která dohromady dává 5 316 520 Kč a možné ideální úspory 

v justici při efektivní práci s pachatelem v rámci programů, vidíme, že se tyto investice vyplatí.  

 

Náklady (C) Užitek (B) B - C 

5 666 100 6 380 552 714 452 

 

Analýza nákladů a užitků, kterou zde mohu použít, porovnává náklady a užitky ze 

zavedení terapií pro pachatele. Jedním z jejich pravidel je, že pokud užitky vydělíme náklady, 

mělo by vyjít číslo rovno nebo větší jak 1, aby byla varianta považována za efektivní. V mém 

případě je varianta takto efektivní, neboť je větší než jedna.  (Ochrana, 2005, str. 66) 

B/C = 1,12 > 1 = EFEKTIVNÍ 

 

 

7.1 Diskuse: Mají v České republice programy pro pachatele být 
zaváděny nebo je problém řešitelný i bez nich?  

 

                                                 
175 vypočteno na dlouhodobé nenásilné chování u 90 % (281) absolventů terapie, kdy odečtu tento počet osob 

z ceny za vykázání neboli náklady na práci 1 140*281 nenásilných osob.  
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V následující části krátce shrnu dva rozhovory s odborníky pracujícími s problematikou 

domácího násilí a násilných osob. Tyto rozhovory pro mě byly zajímavé, jelikož mi ukázali 

rozrůzněnost názorů na způsob práce s násilnou osobou.  

Uskutečnila jsem rozhovor s PhDr. Jaroslavem Simonem, psychologem pracujícím v IC 

Praha, v rámci něhož se podílí i na projektu Informačního a poradenského centra Viola, které 

poskytuje poradenství pro násilné osoby a jejich partnery. Centrum Viola má denně průměrně 

3 - 4 kontakty, odhad nákladů je obtížný, jelikož psychologické poradenství zde zajišťuje 

psycholog na ¼ úvazku v rámci polovičního úvazku v IC. 

Informační a poradenské centrum Viola poskytuje telefonické a osobní konzultace, 

sociální a psychologické poradenství a psychoterapie. Může se jednat jak o individuální sezení 

s klientem, tak o párovou terapii. Zájemce většinou telefonicky kontaktuje centrum, protože si 

je vědom problému ve svém chování, který neumí sám řešit. Často také přichází na popud svého 

partnera. Počet sezení záleží na zájemci. Doktor Simon zdůrazňuje, že práce s pachatelem je 

jedním z důležitých prvků v boji s domácím násilím. Například zavedení povinných sezení pro 

osoby vykázané nebo trestané za DN by mohlo být přínosné a dodává, že „důležité je 

přistupovat k těmto klientům otevřeně a bez předsudků.“ 

Při práci s násilnou osobou doktor Simon rozlišuje mezi osobami hrubě násilnými, 

psychicky nemocnými, kteří spáchali na partnerovi hrubé násilí. Obdobně jako jsem zmínila 

výše u výzkumu Netíka, i doktor Simon říká, že tyto osoby nejsou příliš vhodné pro terapii a 

již vůbec ne pro párovou terapii. Na druhé straně klientům, kteří se dopustili lehčí formy násilí 

jako facka, strkání, vulgární nadávky, může terapie pomoci nalézt a odstranit příčinu jejich 

nevhodného chování. 

Jak u výše uvedených výzkumů, tak i u klientů centra Viola nalezneme příčiny násilného 

chování v podobě stresu způsobeného problémy v zaměstnání, s penězi, disharmonií ve vztahu, 

patriarchálními hodnotami v původní rodině nebo vlastní psychickou nevyrovnaností. Dle slov 

PhDr. Simona „v některých případech může být efektivní pracovat s párem dohromady, jelikož 

tento druh sezení umožňuje vidět problém z pohledu obou stran, nejen jednostranně.“  

Ke skupinovým terapiím se staví spíše skepticky, jelikož individuální poradenství a 

párová terapie jsou dle jeho názoru pro tuto oblast vhodnější. Pracovat s násilnou osobou může 

psycholog nebo psychiatr. Jeho vzdělání mu poskytuje dostatečnou odbornost.  

 

Na druhé straně jsem měla možnost sejít se s Mgr. Terezou Herdovou, koordinátorka 

projektu Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech uskutečňovanou v rámci sdružení 
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Ligy otevřených mužů (LOM),176 která poskytuje všeobecné psychologické a právní 

poradenství, v rámci něhož se soustředí i na téma zvládání agrese. Tato organizace programy 

pro násilné osoby dlouhodobě podporuje a v příštím roce by ráda proškolil specialisty, kteří by 

následně mohli pracovat ve skupinových terapií s násilnou osobou. LOM považuje školení 

terapeutů za důležitou součást jejich kvalifikace při práci v této oblasti. Jak zdůraznila Tereza 

Herdová, může být nebezpečné, pokud se v této problematice něco podcení. A dodává, že 

„hlavním cílem těchto programů je zajistit bezpečí pro oběti.“ Párové poradenství dle 

dostupných informací ze zahraniční literatury naopak považuje za eticky sporné "Domácí násilí 

je zodpovědností pachatele a párové poradenství tuto premisu potlačuje." 

 

Na těchto krátkých rozhovorech bych chtěla ukázat nejednotnost názorů na danou 

problematiku. Ani mezi odborníky pracujícími s násilnými osobami a problematiku DN 

nemusíme narazit na jasný a jednotný způsob řešení.  

  

                                                 
176 Liga otevřených mužů. Poradna. Dostupné z  http://ilom.cz/poradna/ 

http://ilom.cz/poradna/
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8. Závěr  

Na základě poznatků, které jsem výše předkládala, bych nyní ráda zodpověděla výzkumné 

otázky, jak jsem si je na počátku práce stanovila.  

 

Jakým způsobem státní správa bojuje s domácím násilím na ženách?  

Prošla jsem veřejnopolitické dokumenty, statistiky a literaturu dotýkající se DN a 

uskutečnila rozhovory s experty. V rámci těchto poznatků se domnívám, že státní správa se 

nejvíce věnuje oblasti sekundární prevence v podobě pomoci ohroženým osobám. V posledních 

několika letech se objevuje zvýšený zájem o terciální prevenci v podobě práce s pachateli. 

Primární prevenci můžeme spatřovat ve snaze vzdělávat pracovníky státní správy, lékaře, 

poskytovatele služeb a zavádění legislativních opatření proti násilí a na ochranu oběti. Také 

jsou zde snahy zlepšit povědomí o problému v rámci konferencí, článků, vzdělávacích akcí na 

školách apod. ČR se také, jak vyplývá z NAP DN, snaží sledovat zahraniční vývoj. 

 

Jak velký je objem veřejných prostředků věnovaných na boj proti domácímu násilí na ženách 

v ČR?    

Jak jsem se snažila v práci vyčíslit, náklady na DN nejsou zanedbatelné za ro 2012 se 

jednalo asi o 23 036 655 470 Kč. Prostředků je vydáváno dost, i když zejména v oblasti 

zdravotnictví a justice. Vyčíslení nákladů není přesné, neboť existuje jistá roztříštěnost mezi 

udávanými daty.  

 

Jsou kroky státní správy v boji s domácím násilím efektivní? 

Tato otázka se těžko zodpovídá, neboť efektivita v tomto případě může mít více 

výkladů. Ve své práci jsem se ji snažila vyčíslit v penězích. Je však otázkou, zda lze eticky 

vyčíslovat životy lidí penězi. V oblasti problematiky DN bylo za posledních dvacet let dosaženo 

mnoha úspěchů. Na druhou stranu při sledování vývoje jednotlivých kroků se nelze ubránit 

dojmu, že je tento postup často zdlouhavý a není schopen reflektovat aktuální problémy, na 

které upozorňují odborníci v praxi. Státní práva je byrokratická a změny v jejím fungování 

vyžadují čas, což ji činní neefektivní, zejména v oblasti vyžadující reakci na hrozící nebezpečí. 

Tento problém bych v praxi viděla i na příkladu terapií pro pachatele, za čtyři roky podpory 

preventivních programů v podobě práce s pachatelem máme pouze deset poskytovatelů této 

služby a to nejvíce v podobě individuálních poraden.  
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Shrnula bych však, že kroky státní správy jsou efektivní, protože v České republice 

máme dobré legislativní zázemí, oběti je nabízena pomoc v podobě rady, podpory, ubytování, 

malého finančního zajištění. Vzrůstá povědomí o domácím násilí mezi profesemi, které s ním 

mohou přijít do kontaktu. Vládní představitelé si jsou závažnosti problému vědomi a snaží se 

podporovat veřejnou diskuzi.  

 

Existují příklady dobré praxe při řešení domácího násilí na ženách v Rakousku a USA?   

Jak jsem se snažila předvést v předešlém textu, v zahraničí nacházíme rozvinutější 

řešení problematiky DN způsobené dřívějším zájmem veřejnosti o toto téma. Můžeme vidět, že 

zejména v USA došlo k rozvoji skupinových terapií pro pachatele, které se snaží nabídnout 

pachateli alternativu vůči trestu odnětí svobody. Terapie nabízí možnost, jak pomoci nejen 

samotnému násilníkovi, ale i rodinám skrz snahu změnit chování pachatele. Z dalších 

zahraničních opatření je možné vzít si příklad z Rakouska, kde je poskytováno více speciálních 

azylových míst pro ohrožené osoby. Rakousko aplikuje ideu, že DN je věcí veřejnou a veřejnost 

ji musí řešit.   

 

Jsou programy pro pachatele domácího násilí efektivní při snižování výskytu DN?  

V práci jsme se snažila podat vhled do problematiky terapeutických programů pro 

pachatele, které se pomalu začínají rozvíjet i v České republice. Jak jsem zmínila výše, 

efektivita je v těchto případech diskutabilní. Programy pro pachatele v současné době hledají 

správnou cestu. Vnímám je jako doplněk systému, který nabízí pomoc motivovaným osobám 

změnit své chování a zlepšit svůj život i život svého okolí.  Mohou také narušit cyklus násilí 

předávaný mezi generacemi. Terapeutické programy efektivní jsou, i když nedosahují takové 

úspěšnosti, jakou by si jejich zastánci či odpůrci přáli. Jejich hodnocení je složité a dosahuje 

různých výsledků. Z informací o terapiích mohu shrnout, že okolo 30 % osob není do programu 

přijato, dalších 30 % opustí program v jeho průběhu a 30 % program dokončí a má naději na 

nenásilný a kvalitnější život.  

 

Závěrem bych ráda uvedla, že před jedenácti lety zde nebyl zákon na ochranu před 

domácím násilím, na půdě Vlády neexistovala platforma pro analýzu a návrhy řešení. 

V současné době jsme opravdu mnohem dál. Základ jsme zvládli, teď je potřeba vytvořit 

nadstavbu, abychom pokračovali v rozvoji a i za dalších deset let bylo řešení možno nazvat jako 

efektivní. Stále sítem propadávají osoby bez prostředků, nemocné, poznamenané, bez podpory 

širší rodiny nebo poradenského centra v okolí. Máme výhodu, že můžeme čerpat zkušenosti ze 
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zahraničí. Zejména pokud víme, že propracovaná prevence založená na osvětě dokáže snižovat 

výskyt DN. Nebudeme-li se bát mluvit o problematice a jasně odsoudit jakékoliv násilí v rodině, 

můžeme i za dalších deset let považovat řešení DN za efektivní.  Je však nutné rozšířit nabídku 

speciálních azylových domů zaměřených na oběti DN a vytvořit následné zvýhodněné 

ubytování pro ženy s dětmi, které opouští azyl. Zde by bylo dobré (jako ve Vídni) informačně 

mezi sebou tyto azyly spolu s IC propojit, aby se vzájemně informovali o možnostech umístění 

klientů. Podpora primární prevence ve společnosti nesmí chybět, stejně jako zavedení 

specializovaných terapií pro oběti, přítomné děti a pachatele DN. Pro tyto terapie je pak nutné 

vytvořit standarty práce pro zajištění kvality služeb.  

Domnívám se, že počet případů by mohl v dalších deseti letech narůstat a následně se 

ustálit. Vycházím ze zahraničních statistik, kde bylo násilí řešeno o jedno desetiletí dříve a jak 

jsme viděli například na anglických statistikách, při komplexním řešení problému je možné 

výskyt DN snížit. Toto řešení však zahrnuje podporu služeb pro oběti, podporu obětí vyhledat 

pomoc a osvětu ve společnosti. Tlak na financování sociálních služeb bude v dalších letech 

narůstat, neboť více obětí bude veřejně vystupovat a vyhledávat pomoc, jak se tato problematika 

více otevře široké veřejnosti. Menší úspora by snad mohla vzniknout v trestní justici. Bylo by 

dobré nalézt řešení, které pomůže eliminovat počet osob, které se k násilí uchýlí. Ačkoliv 

existují jedinci, kteří mají psychické onemocnění nebo jim chybí jakékoliv zábrany a jsou 

vysoce nebezpeční, většina násilí je páchána z důvodu vnějšího stresu, který není agresor 

schopen zvládat, nebo špatné zkušenosti z dětství, který osoba špatně zpracuje a začne být 

násilná. Tyto příčiny jsou odstranitelné, dá se s nimi pracovat. V zahraničí se snaží pracovat 

s osobami násilnými, skrz výukové programy neagresivního řešení konfliktů.  

S tím souvisí i druhá poznámka, již několik let pracujeme na snaze ulehčit obětem (což 

také stále není dokonalé), problém ale nevytvářejí oběti, ale pachatelé, kteří bijí své partnery, 

způsobují jim zdravotní problémy a nutí je začínat znovu, k čemuž potřebují pomoc státu. 177 

V neposlední řade, mají-li děti, ničí i je, způsobují jim traumata, která mohou vést v dospělosti 

k páchání stejné činnosti. Vytváří se tak bludný kruh. Chceme-li jej ukončit, je nutné začít u 

zdroje. Domácí násilí není problém žen, ale mužů, kteří ubližují, je nutné zjistit proč tomu tak 

je, kde se v jejich socializaci stala chyba a snažit se ji odstranit.  

 

                                                 
177 K tomuto tématu velmi zajímavé video Jackson Katz, prezentace Violence against women—it's a men's issue  

Staženo dne 02. 05. 2014. Dostupné z 

http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue#t-380784  

http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue#t-380784
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