Abstrakt
Cílem této práce je shrnout a zhodnotit problematiku právní ochrany obětí domácího
násilí v České republice především z trestněprávního hlediska.
V úvodní části práce se autorka zabývá vymezením pojmu domácího násilí a otázkách
s ním spojených. Pozornost je věnována zejména znakům, které musí násilné jednání
splňovat, aby jej bylo možné považovat za domácí násilí. Dále se práce zmiňuje o druzích a
příčinách domácího násilí a mýtech, které jsou o něm ve společnosti zakořeněny. Kromě toho
se kapitola věnuje také charakterizování pachatelů a obětí domácího násilí.
Druhá kapitola pojednává o vývoji přístupu k řešení problematiky domácího násilí.
Zaměřuje se na bod zlomu, kdy si společnost uvědomila potřebu změny postoje k domácímu
násilí. Jednotlivé části kapitoly mapují nejdůležitější legislativní milníky. Nejprve je
pojednáno o zavedení skutkové podstaty týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo
domě do trestního zákona. Dále je prezentována úprava v zákoně na ochranu před domácím
násilím a jsou stručně zmíněny další legislativní změny v této oblasti.
Tématem třetí kapitoly práce je úprava související s domácím násilím v trestním právu
hmotném. Nejprve se práce zabývá rozborem skutkových podstat nejdůležitějších trestných
činů páchaných v souvislosti s domácím násilím. Největší důraz je kladen na skutkovou
podstatu trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, dalšími zmiňovanými
skutkovými podstatami jsou týrání svěřené osoby, nebezpečné vyhrožování a nebezpečné
pronásledování. Následně je analyzována úprava sankcionování pachatelů domácího násilí.
Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře s úpravou ochrany obětí domácího násilí v trestním
právu procesním. Hlavní náplň kapitoly představuje vymezení jednotlivých práv obětí a
poškozených v trestním řízení. Důraz je kladen zejména na změny, které přinesl poměrně
nedávno přijatý zákon o obětech trestných činů.
Ve třetí a čtvrté kapitole autorka zároveň srovnává hmotněprávní i procesněprávní
instituty obsažené v české právní úpravě s právní úpravou Slovenské republiky.
V závěru práce je současná právní úprava zhodnocena a jsou nabídnuta řešení de lege
ferenda.

