Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rok obhajoby: 2015

Lucie Stupková

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Katedra trestního práva
Studijní obor: Právo a právní věda

Trestněprávní ochrana oběti
domácího násilí

Autor diplomové práce: Lucie Stupková
Vedoucí diplomové práce: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Rok obhajoby: 2015

Čestné prohlášení
„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně,
všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita
k získání jiného nebo stejného titulu".

V Praze dne 1. dubna 2015

...............................................
podpis

Poděkování

Děkuji JUDr. Marii Vanduchové, CSc. za trpělivý přístup, odborný dohled a cenné
rady, které mi při zpracovávání této práce poskytla.

Obsah
Obsah ................................................................................................................................ 1
Seznam zkratek ................................................................................................................. 4
Úvod.................................................................................................................................. 5
1. Problematika domácího násilí a jeho subjekty ............................................................. 7
1.1

Fenomén domácího násilí .................................................................................. 7

1.1.1

Pojem domácího násilí ................................................................................ 7

1.1.2

Druhy domácího násilí .............................................................................. 10

1.1.3

Příčiny domácího násilí ............................................................................ 11

1.1.4

Mýty o domácím násilí ............................................................................. 12

1.2

Pachatel domácího násilí .................................................................................. 14

1.3

Oběť domácího násilí ....................................................................................... 17

2. Vývoj české právní úpravy v oblasti domácího násilí ............................................... 21
2.1

Počátky zájmu o změnu přístupu k chápání domácího násilí .......................... 21

2.2

Zavedení skutkové podstaty „týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě

nebo domě“ do trestního zákona ................................................................................. 22
2.3

Zákon na ochranu před domácím násilím ........................................................ 25

2.4

Další legislativní změny ................................................................................... 27

3. Problematika domácího násilí v trestním právu hmotném......................................... 29
3.1

Úprava ve zvláštní části trestního zákoníku ..................................................... 29

3.1.1

Trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí dle § 199 tr. zákoníku
.................................................................................................................. 31

3.1.2

Trestný čin týrání svěřené osoby dle § 198 tr. zákoníku .......................... 34

3.1.3

Trestný čin nebezpečné pronásledování dle § 354 tr. zákoníku ............... 36

3.1.4

Trestný čin nebezpečné vyhroţování dle § 353 tr. zákoníku .................... 40

3.2

Srovnání se slovenskou hmotněprávní úpravou ............................................... 41

3.2.1

Trestný čin týrání blízké osoby a svěřené osoby dle § 208 tr. zákona SR 41

3.2.2

Trestný čin nebezpečného vyhroţování dle § 360 tr. zákona SR a trestný

čin nebezpečného pronásledování dle § 360a tr. zákona SR .................................. 43
3.3

Úprava v obecné části trestního zákoníku ........................................................ 44

4. Ochrana obětí domácího násilí z pohledu trestního práva procesního ....................... 50

1

4.1

Účel trestního řízení a důvod k ochraně obětí v něm ....................................... 50

4.2

Pojem poškozený, jeho odlišení od pojmu oběť trestného činu a klasifikace

obětí… ........................................................................................................................ 51
4.3

Dokazování v případech domácího násilí ........................................................ 53

4.3.1

Obecné aspekty ......................................................................................... 53

4.3.2

Výpovědi ................................................................................................... 54

4.3.3

Znalci a znalecké posudky ........................................................................ 56

4.3.4

Ohledání osoby a místa činu, věcné a listinné důkazy ............................. 56

4.4

Jednotlivá práva poškozeného a oběti v trestním řízení................................... 57

4.4.1

Právo být poučen orgány činnými v trestním řízení o svých právech a

právo na informace ................................................................................................. 58
4.4.2

Dispoziční právo poškozeného ................................................................. 59

4.4.3

Právo být vyrozuměn o učiněných opatřeních .......................................... 60

4.4.4

Právo nahlíţet do trestního spisu a právo prostudovat spis a učinit návrhy

na doplnění vyšetřování .......................................................................................... 61
4.4.5

Právo ţádat informace o nebezpečném obviněném nebo odsouzeném .... 61

4.4.6

Právo být zastupován zmocněncem .......................................................... 62

4.4.7

Právo být doprovázen důvěrníkem ........................................................... 63

4.4.8

Prohlášení o dopadu trestného činu na ţivot oběti ................................... 64

4.4.9

Právo uplatnit nárok na náhradu škody a právo podat odvolání proti

rozsudku .................................................................................................................. 65
4.4.10 Právo účastnit se hlavního líčení, právo poţádat soud o výpověď
v nepřítomnosti obţalovaného a právo na zabránění kontaktu s pachatelem podle
zákona o obětech ..................................................................................................... 66
4.4.11 Právo poţádat o vyloučení veřejnosti ....................................................... 67
4.4.12 Právo klást otázky u hlavního líčení a právo vyjádřit se k věci před
skončením řízení ..................................................................................................... 68
4.5

Institut předběţných opatření ........................................................................... 68

4.5.1

Účel předběţných opatření ....................................................................... 68

4.5.2

Uloţení předběţného opatření .................................................................. 69

4.5.3

Předběţná opatření mající souvislost s domácím násilím ........................ 71

4.6

Srovnání se slovenskou procesněprávní úpravou ............................................ 73

2

4.6.1

Pojem poškozený ...................................................................................... 74

4.6.2

Zastoupení v trestním řízení ..................................................................... 74

4.6.3

Náhrada vazby .......................................................................................... 75

Závěr ............................................................................................................................... 77
Seznam pouţité literatury ............................................................................................... 80
Monografická literatura a sborníky............................................................................. 80
Časopisecké články ..................................................................................................... 82
Elektronické zdroje ..................................................................................................... 84
Právní předpisy ........................................................................................................... 85
Judikatura .................................................................................................................... 86
Jiné zdroje ................................................................................................................... 87
Přílohy............................................................................................................................. 88
Příloha č. 1 .................................................................................................................. 88
Příloha č. 2 .................................................................................................................. 89
Příloha č. 3 .................................................................................................................. 91
Příloha č. 4 .................................................................................................................. 92
Příloha č. 5 .................................................................................................................. 93
Příloha č. 6 .................................................................................................................. 94
Příloha č. 7 .................................................................................................................. 95
Příloha č. 8 .................................................................................................................. 96
Příloha č. 9 .................................................................................................................. 97
Abstrakt ........................................................................................................................... 99
Abstract – Criminal-law protection of victim of domestic violence ............................ 101

3

Seznam zkratek
Všechny právní předpisy myšleny ve znění pozdějších předpisů.
Bílý kruh bezpečí ......................................... Bílý kruh bezpečí, z.s.
Philip Morris ČR.......................................... Philip Morris ČR a.s.
TP ................................................................. zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok
tr. řád/trestní řád ........................................... zákon č. 141/1961 o trestním řízení
soudním
tr. zákon/trestní zákon .................................. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
tr. zákon SR/trestní zákon SR ...................... zákon č. 300/2005 Z.z., trestný zákon
tr. zákoník/trestní zákoník............................ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon na ochranu před domácím násilím .... zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti ochrany před
domácím násilím
zákon o obětech ........................................... zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů a o změně některých zákonů
zákon o peněţité pomoci.............................. zákon č. 209/2007 o poskytnutí peněţité
pomoci obětem trestné činnosti a o změně
některých zákonů
zákon o Policii ............................................. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky
zákon o přestupcích ..................................... zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
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Úvod
Domácí násilí představuje závaţný celospolečenský problém, který je nutné vnímat
v rovině sociologické, psychologické i právní. Existuje odedávna, avšak dříve se o něm
příliš nediskutovalo a bylo vnímáno spíše jako soukromá záleţitost. V posledních letech
mu začala být věnována větší pozornost zejména v souvislosti s projednáváním
rovnoprávnosti ţen na mezinárodní úrovni. Jeho právní postih prošel v České republice
dlouhým vývojem – od ignorace problému aţ ke komplexnímu řešení, se kterým se
setkáváme v právních předpisech dnes. Řešení domácího násilí závisí značnou měrou
na vnímání veřejnosti a na jejích postojích. Velkou zásluhu na vývoji v obou těchto
rovinách, právní i společenské, mají především nevládní neziskové organizace, které se
snaţí mýty o domácím násilí stále zakořeněné ve společnosti odbourávat, pomáhají jeho
obětem a také se podílejí na legislativních změnách. Role trestního práva v této oblasti
je velmi důleţitá, avšak komplexní řešení musí zahrnovat i další právní odvětví,
zejména občanské a správní právo.
Pro výběr tématu diplomové práce „Trestněprávní ochrana oběti domácího násilí“
jsem se rozhodla hned z několika důvodů. Počátečním impulzem mého zájmu o tuto
problematiku byla osobní zkušenost s oběťmi domácího násilí při práci dobrovolníka
v azylovém domě Oblastní charity, Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
v Klatovech. Po dobu 5 let mého působení v tomto Domově jsem se setkala s desítkami
klientek, které se staly oběťmi domácího násilí. Vyslechla jsem si jejich příběhy, a tak
mohu posoudit, ţe i kdyţ podstata problému zůstávala ve většině případů stejná,
projevy chování násilníka se lišily. Nejčastěji se jednalo o psychické týrání, které na
obětech vţdy zanechalo dlouhodobé následky, se kterými se po mnoho let srovnávaly.
U mnoha z nich jsem se také setkala s negativními zkušenostmi s přístupem orgánů
činných v trestním řízení, zejména Policií České republiky.
Ve čtvrtém ročníku studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem se
rozhodla absolvovat volitelný předmět Domácí násilí vyučovaný pod katedrou trestního
práva JUDr. Vanduchovou, CSc. a JUDr. Voňkovou, CSc. a můj zájem o tuto
problematiku se díky nově získaným informacím ještě prohloubil. Při výkladu JUDr.
Voňkové, která během vyučovacích hodin sdělovala záţitky ze svého působení
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v neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí, z.s. (dále jen „Bílý kruh bezpečí“), jsem se
rozhodla, ţe se i já zkusím zapojit do této organizace a pomáhat tak obětem trestných
činů. Během několika málo měsíců, po které jsem zatím měla moţnost v Bílém kruhu
bezpečí na dobrovolnické pozici asistenta pracovat, jsem zjistila, ţe převáţnou část
klientely tvoří právě oběti domácího násilí.
S ohledem na výše uvedené zkušenosti jsem se v této práci rozhodla věnovat
trestněprávnímu pojetí problematiky domácího násilí právě se zaměřením na ochranu
jeho obětí. Cílem práce je podat komplexní přehled o trestněprávní úpravě ochrany
obětí domácího násilí především s ohledem na změny, které nastaly v souvislosti s
přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon o obětech“). Pokusím se odpovědět na otázku, zda je jejich ochrana
v právním řádu České republiky v současné době dostatečná a případně uvést úvahy nad
moţnými změnami, které by bylo vhodné v této souvislosti učinit.
Práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole se nejprve věnuji definování
pojmu domácího násilí, jeho hlavním znakům, druhům, příčinám a mýtům, které o něm
kolují, a dále charakterizuji subjekty, mezi nimiţ se odehrává. Druhá kapitola se
zaměřuje na vývoj české právní úpravy v oblasti domácího násilí a seznamuje čtenáře se
změnou přístupu k tomuto jevu. Obsahuje přehled jednotlivých změn právních předpisů
a vysvětluje jejich význam. Třetí a čtvrtá kapitola představují těţiště práce, věnuji se
v nich rozboru trestněprávní úpravy týkající se domácího násilí nejdříve v trestním
právu hmotném a následně procesním. Stávající právní úpravu analyzuji a pokouším se
o navrţení moţných pozitivních změn. V těchto dvou kapitolách také podávám
srovnání se slovenskou právní úpravou.
Diplomová práce byla zpracována podle právního stavu platného ke dni 1. dubna
2015.
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1. Problematika domácího násilí a jeho subjekty
1.1 Fenomén domácího násilí
1.1.1 Pojem domácího násilí
Pro orientaci v problematice je nejprve nutné definovat pojem domácího násilí,
rozebrat otázky s tímto pojmem spojené, tedy, které jednání lze povaţovat za domácí
násilí a které nikoli, a uvést, jaké jsou jeho druhy a projevy. Dále je třeba se zabývat
rizikovými faktory, které doprovázejí jeho vznik, a osobami, které se ho dopouštějí a
které jsou jím naopak ohroţeny.
„Násilím obecně rozumíme zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůžky obdobným
chováním nebo jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním nebo psychickém
zdraví druhé osoby. Jde o agresi jedné osoby proti druhé (nebo jejich většímu počtu),
jejímž cílem je ublížit, poškodit, poranit nebo zabít. Násilné chování v rodině zahrnuje
špatné zacházení s dětmi, násilí mezi dospělými členy rodiny i špatné zacházení se
starými lidmi.“1 Domácí násilí představuje komplikovaný problém celé společnosti,
kterým je nutné se podrobně zabývat, a to z následujících důvodů. Toto násilí se
odehrává mezi blízkými lidmi v rodinném kruhu, v důsledku čehoţ se od ostatních
násilných jednání vyznačuje určitými specifiky. Pro oběti je velmi těţké se s násilným
chováním ze strany blízké osoby srovnat, protoţe v rodině očekávají při problémech a
trápení především oporu, nikoliv násilí. Rodina se povaţuje za základ státu, přičemţ
kromě reprodukční funkce zastává i funkci sociálně ekonomickou, kulturní, výchovnou,
psychologickou a emocionální. S ohledem na tyto skutečnosti je v zájmu společnosti,
aby bylo především v rodině nastaveno takové prostředí, ve kterém budou děti řádně
vychovávány tak, aby z nich vyrostli občané s morálními hodnotami a úctou k lidským
právům.
Je-li dítě v důsledku pravidelné přítomnosti násilného konfliktu mezi rodiči jiţ od
raného věku vystavováno stresu a emocionálnímu neklidu, existuje u něj velké riziko
výskytu psychických problémů a v budoucnu pro něj bude těţší se začlenit do
1

VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. přeprac. vyd.
s. 13.
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společnosti a navazovat vztahy s jinými osobami. Stane se buď také násilníkem, nebo
bude s podlomenou psychikou snazší obětí trestného činu.2„Platí, že pokud člověk,
který prožije určité trauma, toto trauma nezpracuje, má tendenci neustále opakovat
stejné vzorce chování vedoucí k dalšímu pokračování traumatu, až do doby, kdy dojde k
jeho vnitřnímu pochopení a zpracování.“3 Přestoţe legální definice domácího násilí
neexistuje, můţeme tento pojem popsat mnoha různými způsoby. Domácí násilí lze
například definovat jako „fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými
osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu
veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas
tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.“4
Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v oblasti ochrany před domácím násilím (dále jen „zákon na ochranu před domácím
násilím“), definuje domácí násilí jako „opakované násilné jednání nebo opakované
vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází, nebo hrozí, že dojde k
nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi
osobami, které jsou či byli spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí
ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí lze jednoznačně
identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky nebo výhružky
útokem směřují“.5
Jiným způsobem lze domácí násilí vymezit jako „opakované, dlouhodobé a
zpravidla

eskalující

násilí

fyzického,

psychického,

sexuálního,

sociálního

a

2

Podle studií bylo mnoho násilníků svědky násilí v dětství. Pozorovali, jak otec bije matku, nebo byli
sami zneuţíváni či týráni. Jediné způsoby řešení krizových situací, které kolem sebe viděli, bylo
prostřednictvím násilí. Tyto násilné vzorce chování přejali za své a ve stresových situacích se uchylují k
jejich pouţívání. Nutno však podotknout, ţe ne všichni násilníci pocházejí z rodin postiţených násilím a
ne všechny děti z takovýchto rodin se musí stát násilníky nebo oběťmi. Více viz VAVROŇ, Jiří
(ed). Dneska tě ještě nezabiju: Zpráva o stavu domácího násilí. 1. vyd. s. 52-54.
3
HUŇKOVÁ, Markéta; VOŇKOVÁ, Jiřina. Domácí násilí v ČR z pohledu práva: (efektivnost právních
norem ČR posuzovaná vzhledem k cíli ochrany společnosti před domácím násilím). 1. vyd. s. 65.
4
Bílý kruh bezpečí. Domácí násilí.
[online]. [2015] [cit. 2015-03-31]. Dostupné
z: http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/
5
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany
před
domácím
násilím.
[online].
2004
[cit.
31.
3.
2015].
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=828&CT1=0
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ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilnímu
rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu“.6
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, ţe aby mohl být určitý skutek
povaţován za domácí násilí, musí naplnit všechny znaky, kterými je domácí násilí
charakterizováno. Mezi tyto znaky řadíme:
1.

Opakování a dlouhodobost

Domácí násilí není jednorázovým incidentem, ale problémem dlouhodobého
charakteru, který má svůj vývoj a můţe trvat několik let. Z jediného útoku nelze
vyvodit, ţe se jedná o domácí násilí, ale můţe signalizovat jeho moţný počátek.
V jednání pachatele jsou zpočátku většinou přítomny útoky proti lidské důstojnosti,
které později přechází ve fyzické násilí. Fyzické násilí nejprve nedosahuje intenzity,
která by byla postiţitelná trestním právem, ale pachatel intenzitu stále stupňuje. Týrání
není soustavné, má svůj vlastní cyklus, ve kterém se střídají 3 fáze, a to období
narůstání tenze, období násilí a období usmiřování a lásky − relativního klidu.7
2.

Eskalace

Domácí násilí často začíná velice nenápadně. Oběť si většinou vůbec není vědoma
toho, ţe uţ se obětí domácího násilí stala. Násilníkovo jednání se neustále stupňuje a
nabývá na intenzitě, uráţky mohou vyvrcholit aţ útokem proti lidskému ţivotu.
Intervaly mezi jednotlivými fázemi cyklu domácího násilí se postupně zkracují. Čím
déle domácí násilí trvá a čím je závaţnější, tím hůře se oběť od násilníka odpoutává. U
obětí domácího násilí se vyskytuje tzv. syndrom týrané osoby.8
3.

Jasné a nezaměnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné

6

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí].
Vyd. 1. s. 9.
7
Viz příloha č. 1.
8
V letech 1979–1984 byl L. Walkerovou popsán syndrom týrané ţeny − Battered Woman Syndrom (zkr.
BTW). Byl definován jako ztráta víry ve vlastní schopnosti odhadnout účinnost svých pokusů o zajištění
vlastní bezpečnosti. V odborné literatuře se objevují další pojmy, které se uţívají synonymně s BTW −
syndrom týrané osoby nebo syndrom týraného partnera. Tento syndrom tedy není jiţ vázán na pohlaví,
ale není ani automatickým následkem jakéhokoliv domácího násilí, nemusí se projevit u kaţdé oběti.
Neexistuje jeden jediný profil týrané osoby. BTW tedy není definován pomocí přesného seznamu nebo
skladby symptomů, ale zahrnuje varietu příznaků, které se mohou u různých typů obětí různě
kombinovat. Více viz ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking,
predikce násilí]. Vyd. 1. s. 26-31.
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Domácí násilí je třeba odlišit od hádek, rvaček či tzv. italského manţelství, kde se
role násilníka a ohroţené osoby stále střídají, protoţe jde o dvě rovnocenné osoby, které
se napadají vzájemně. U domácího násilí si nejsou násilník s obětí rovni, násilník je
stále násilníkem, který uplatňuje svoji moc a snaţí se ustrašenou bezmocnou oběť
absolutně ovládnout, podřídit a donutit ji k tomu, aby se chovala a jednala tak, jak chce
on. Násilník oběť týrá a napadá, přičemţ ta není schopna se útokům bránit. Role oběti a
pachatele se zde tedy v čase nemění, na jedné straně je absolutní moc, na druhé strach,
obavy a bezmoc.
4.

Neveřejnost

K domácímu násilí dochází v soukromí. Zpravidla probíhá za zavřenými dveřmi
bytu či domu, kde je ukryto před zraky veřejnosti, a odehrává se tedy stranou
společenské kontroly. Důvodem pro výběr tohoto místa je neexistence důkazů, svědků a
obránců, kteří by mohli při incidentu zakročit a oběti poskytnout pomoc. Z těchto
skutečností pramení sloţitost odhalování a prokazování skutků, protoţe zde stojí tvrzení
proti tvrzení.9

1.1.2 Druhy domácího násilí
Druhy domácího násilí jsou různé, rozlišujeme násilí psychické, fyzické, sexuální,
ekonomické a sociální, přičemţ tyto jednotlivé druhy se v praxi často prolínají a
kombinují. Předmětné druhy domácího násilí pachatelé uskutečňují v mnoha podobách.
Ve většině případů se nejprve vyskytuje psychické násilí, které značně omezuje
kvalitu ţivota oběti. Oběť je při něm zesměšňována či slovně napadána, dále můţe být
zastrašována různými výhruţnými gesty nebo pohledy, demonstrováním zbraně,
ničením věcí, ubliţováním domácím zvířatům apod. Pachatel rovněţ začne kontrolovat
chod dne oběti. Zjišťuje, co osoba dělá, s kým se stýká, kam odchází, s kým mluví a
začne ji omezovat v samostatnosti a v rozhodování o ní samé, čímţ se ji snaţí
podřizovat nepřirozené a iracionální kontrole. Dále ji neustále poniţuje, kritizuje,
zlehčuje její obavy, zpochybňuje duševní zdraví, přehlíţí její přání a potřeby, snaţí se v
ní vyvolat pocity viny, nutí ji k poslušnosti a podřízenosti, vyhroţuje odebráním dítěte
či zavřením do blázince a někdy také bitím či svojí sebevraţdou.
9

ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro
pomáhající profese. Vyd. 1. s. 109.
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Psychické násilí se poté často transformuje do roviny fyzického násilí, které můţe
zahrnovat fackování, kopání, pálení ţehličkou, svazování apod. Mnohdy ho také
doprovází sexuální násilí, při kterém je oběť znásilňována nebo nucena k sexu či
sexuálním praktikám, jeţ odmítá. Jako další forma se vyskytuje ekonomické zneuţívání,
při kterém pachatel oběti zamezí přístup k finančním prostředkům či jí zakazuje chodit
do zaměstnání. Setkáváme se i se sociální izolací, kdy jsou oběti zpřetrhány veškeré
sociální kontakty. Oběť je izolována od příbuzných a přátel, nesmí chodit na návštěvy,
telefonovat a k lékaři nebo na úřady je násilníkem vţdy doprovázena.

1.1.3 Příčiny domácího násilí
K domácímu násilí se pachatelé neuchylují jen z jednoho důvodu, příčinou jejich
jednání je celý souhrn motivů či pohnutek10, a proto je třeba tyto příčiny posuzovat
z více úhlů pohledu. Je nutné zkoumat vliv rodiny násilníka, v jakém rodině vyrůstal a
jaké převzal vzorce chování. Dále je třeba vzít v potaz tlaky zvenčí, zjišťovat, zda určitá
společnost domácí násilí popírá či ho naopak obhajuje jako právo muţe. Při posuzování
příčin nelze zapomínat ani na sociálně ekonomickou situaci v rodině. Nutno
poznamenat, ţe hlavní příčinu domácího násilí představuje potřeba pachatele získat nad
obětí kontrolu. Tuto potřebu často vyvolávají nesplněná očekávání pachatele.
Většinou lze počáteční impulz či startér pro zahájení útoků rozpoznat. Je jím nějaká
konfliktní situace, tzv. rizikový faktor. Jedná se často například o sociální izolaci
oběti11, narození dítěte, kdy partnerka zůstává v domácnosti a pečuje o něj, v důsledku
hyperaktivity dítěte nezvládnutou výchovu dítěte, ztrátu zaměstnání oběti a tudíţ
finanční závislost na partnerovi, nebo naopak ztrátu zaměstnání násilníka, kdy má
potřebu kompenzovat větší úspěšnost partnerky. Další rizikové faktory představují
zdravotní problémy dlouhodobějšího rázu, různá zdravotní postiţení nebo omezení a
z nich plynoucí bezmocnost a závislost na partnerovi nebo potomcích. Nelze také
opomenout závislost násilníka na návykových látkách nebo hracích automatech, která
rovněţ hraje důleţitou roli v mnoha případech domácího násilí.

10

Jedná se o tzv. multifaktorové příčiny.
Například tzv. „zelené vdovy“, většinou mladé ţeny bohatých podnikatelů, které ţijí v satelitních
městečkách a zůstávají v domácnosti, izolované od okolního světa. Partner od ţeny očekává po návratu
domů jako vděk za „dokonalý ţivot“ luxusní servis. Ţeny se bez moţnosti sociálního kontaktu stávají na
partnerovi závislé a on se začne chovat iracionálně a omezovat je a šikanovat.
11

11

Tyto rizikové faktory se často vyskytují pohromadě. Důvodem, proč se výše
popsané situace stávají spouštěčem násilných útoků, je skutečnost, ţe pachatele stresují.
Pachatel má následně potřebu takto nahromaděný stres uvolnit, přičemţ jako nejsnazší
moţnost se mu jeví pouţití násilí na blízké osobě. Zároveň má většinou pocit, ţe si toto
jednání můţe dovolit a ţe si takové zacházení tato osoba z nějakého důvodu zaslouţí.

1.1.4 Mýty o domácím násilí
Ve společnosti se o domácím násilí bohuţel stále vyskytují mnohé domněnky, které
jsou velmi vzdálené od pravdy a znesnadňují pomoc obětem této trestné činnosti. Mezi
tyto mýty patří především názor podporovaný porno průmyslem, ţe ţena od násilníka
neodejde, protoţe násilí potřebuje a líbí se jí. Ţádná ţena nechce být terčem jakéhokoliv
násilí a zejména ne násilí ze strany partnera, vedle kterého se má naopak cítit bezpečně
a hledat u něj útěchu a porozumění.
To, ţe oběti domácího násilí útoky na svou osobu snáší a nejsou schopny se od
násilníka odpoutat, je zapříčiněno mnoha důvody. Ţeny se často domnívají, ţe důvodem
nespokojenosti partnera je jejich selhání v roli partnerek či matek, a tudíţ mají tendenci
násilí partnera ospravedlňovat. Většinou bývají na partnerovi citově závislé. Lze říci, ţe
svého „tyrana“ milují i nenávidí zároveň12, vyčítají si, ţe nejsou schopny udrţet úplnou
rodinu, a nedokáţou si představit, co by se s nimi stalo, kdyby od násilníka odešly.
Konečně se často bojí pronásledování partnera a dalších fyzických útoků nebo mají
strach z odsouzení ze strany rodiny a veřejnosti.
Další mylnou představou je situování problému domácího násilí jen do
oblasti niţších sociálních vrstev. Tento názor vyvracejí výzkumy13, ze kterých vyplývá,
ţe nezáleţí na vzdělání ani ekonomické situaci, příslušnosti k etnickým skupinám nebo
rase oběti a pachatele. Z názorů odborníků vyplývá, ţe v rodinách ze středních a vyšších
vrstev se domácí násilí hůře odkrývá, protoţe je pro okolí obtíţné uvěřit, ţe by mohl být
násilníkem „ten úspěšný, milý muţ, kterého znají“. Pro oběť je tudíţ nesnadné vyjít
s takovými informacemi na veřejnost, protoţe se obává, ţe jí lidé neuvěří.
12

U obětí domácího násilí se můţe vyskytnout tzv. Stockholmský syndrom − specifická pozitivní emoční
i afektivní vazba a závislost oběti na pachateli. Pokud se ţena cítí v ohroţení, má strach a pocit, ţe
nemůţe uniknout, stačí, aby partner ve zcela výjimečných okamţicích ukázal lepší tvář, a můţe nastoupit
proces idealizace. Je tedy pak vděčná za to, ţe na ni aspoň někdy mile promluví.
13
Např. viz STEM – Středisko empirických výzkumů. Domácí násilí II. – údaje z výzkumů. [online].
[2015] [cit. 2015-03-31]. Dostupné z: http://www.stem.cz/clanek/1145
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Dále se společnost mylně domnívá, ţe domácí násilí není příliš častým jevem, ale
vyskytuje se jen v několika málo rodinách. Z reprezentativního výzkumu provedeného v
roce 2003 v České republice Sociologickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy však vyplývá, ţe některou z forem domácího násilí za svůj ţivot
zaţije aţ 38 % ţen.14
Hojně rozšířeným mýtem ve společnosti je rovněţ spatřování příčiny domácího
násilí zejména v alkoholismu násilníka. Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí podkapitole,
alkohol můţe být jedním ze spouštěcích faktorů, ale hlavní příčinu domácího násilí
představuje potřeba zcela získat nad obětí kontrolu.
Ve společnosti je také častým názorem, ţe ţeny muţe provokují, takţe si za násilí
mohou samy. Na domnělou provokaci ze strany oběti se pachatelé často vymlouvají.
Nechtějí přebrat odpovědnost za své činy, a tak raději obviňují oběť. Ovšem i v případě,
ţe by teoreticky byl násilník obětí provokován, neměl by se v ţádném případě uchýlit
k tak krajnímu řešení, jakým je násilí.
Velký problém představuje mýtus, podle kterého jsou oběť a pachatel snadno
rozpoznatelní. S ohledem na to, ţe se domácí násilí odehrává v úzkém kruhu rodiny,
bývá dobře skryto i před příbuznými násilníka a oběti, a tím pádem i před veřejností.
Násilník se velmi často v běţném ţivotě chová spořádaně, nedostává se do konfliktů
s právem, dodrţuje zákony, je milý, společenský k cizím ţenám a na veřejnosti se chová
uctivě i k oběti (např. jí podrţí dveře). Naopak oběť můţe působit na veřejnosti
dojmem, ţe něco skrývá. Stydí se, protoţe se obává odsouzení ze strany veřejnosti.
Také má strach z odhalení násilníka, protoţe i kdyţ útoky nechce snášet, nedovede si
představit, ţe by mohla ţít bez něj, nebo se strachuje z jeho následných, ještě krutějších
útoků. Z těchto důvodů na veřejnosti svá zranění maskuje či se je snaţí omlouvat jinými
důvody (např. modřiny vysvětluje tím, ţe spadla ze schodů).
Za snad vůbec nejhorší povaţuji popírání tohoto jevu veřejností. To probíhá na
několika úrovních. Vyskytují se přesvědčení, ţe takový problém vůbec neexistuje
(popírání samotné existence domácího násilí), dále postoje, ţe tento problém sice
existuje, ale není příliš závaţný (popírání závaţnosti domácího násilí) a v neposlední

14

Více viz PIKÁLKOVÁ, Simona (ed.). Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká republika / 2003:
příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině. 1. vyd. s. 51.
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řešitelnosti domácího násilí). Četnost tohoto popírání se však rok od roku zmenšuje, a to
především v důsledku změn v legislativě a v neposlední řadě také lepší informovanosti
veřejnosti skrz mnohé neziskové organizace.15

1.2 Pachatel domácího násilí
Jedna z důleţitých otázek týkajících se domácího násilí zní, zda lze charakterizovat
typického pachatele domácího násilí a zda lze vytvořit jeho psychologický profil. Dále
se lze ptát, jak ho odlišit a zda je vůbec moţné poznat, ţe zrovna ta která osoba se
dopouští domácího násilí a z jakého důvodu.
Odlišení pachatelů domácího násilí od pachatelů jiných násilných trestných činů
spočívá především v odlišném místě činu, v jiné motivaci a ve specifickém vztahu
pachatele a oběti. Zatímco jiné trestné činy se odehrávají na různých místech a
pachatelé často bezprostředně po činu prchají, pachatelé domácího násilí místo činu
neopouštějí, protoţe násilí se odehrává „za zavřenými dveřmi“ jejich domácností.
Pachatelé se mohou cítit relativně bezpečně, protoţe jejich násilnému jednání většinou
nepřihlíţejí ţádní svědci. Dále se od ostatních liší motivací a výběrem oběti. Vědomě se
dopouštějí násilí na blízké osobě, přičemţ jejich jednotlivé útoky neřeší konkrétní
problémy, nýbrţ se snaţí o obecný cíl získat, upevnit a udrţet nad ní moc a kontrolu.
Pachateli domácího násilí mohou být muţi i ţeny různého věku, vzdělání, povolání,
mohou pocházet z různých společenských vrstev a není moţné je obecně povaţovat za
osoby nemocné, alkoholiky nebo psychopaty, i kdyţ uţívání návykových látek často
hraje podstatnou roli (viz podkapitola č. 1.1.3 „Příčiny domácího násilí“) a v určitém
procentu případů lze konstatovat, ţe se jedná o osobu s poruchou osobnosti (schizoidní
či hraniční osobnost, pasivně agresivní a závislá osobnost, narcistická či asociální
osobnost). Laická veřejnost však stále ještě často lpí na utkvělé představě typického
pachatele. Mnozí lidé se domnívají, ţe pachatelem domácího násilí můţe být pouze
primitivní impulzivní člověk bez vzdělání, kterého lze na první pohled rozeznat od
slušného člověka. Pravdou je, ţe násilníkem není jen nenormální, duševně chorá osoba,
ale většinou člověk dvojí tváře, který se dopouští násilí výhradně na své partnerce, před
15

Např. Bílý kruh bezpečí, KOORDONA, Persefona a PROFEM. Jejich loga a odkaz na webové stránky
viz příloha č. 2.

14

okolím však vystupuje jako seriózní osoba.16 Toto vnímání veřejnosti vytváří pro
ohroţenou osobu negativní prostředí, protoţe se často setkává s nepochopením
blízkých. Ti jí nevěří, ţe se stala obětí domácího násilí, protoţe se domnívají, ţe by její
partner nebyl takového činu schopen.
Hlavním pramenem poznatků o pachatelích jsou výpovědi samotných obětí
domácího násilí, dále pak kriminologické nebo psychologické výzkumy. Pokud
v konkrétních případech identifikujeme formy domácího násilí, lze odhadnout
psychologický typ násilníka a poté ho promítnout do dalších kroků, tedy například do
postupů pro úspěšnou terapii. Kvalifikace pachatelů podle psychologických typů můţe
pomoci předpovědět vývoj domácího násilí a jeho rizika jiţ v počátku kontaktu orgánů
činných v trestním řízení nebo sociálních pracovníků s rodinou. Neexistuje však taková
kvalifikace pachatelů, jejíţ vypovídající hodnota by byla 100%, a to v důsledku
nemoţnosti přístupu ke všem násilníkům, kteří se domácího násilí dopouštějí. Výzkumy
se totiţ provádějí jen na určitých skupinách pachatelů, a to především na muţích a na
násilnících jiţ odsouzených – jsou tak zmapovány jen nejtěţší podoby domácího násilí a
jen na násilných partnerech − muţích.17
Po provedení mnohých výzkumů byl učiněn závěr, ţe se typologie pachatelů
domácího násilí nedá určit, protoţe se u nich vyskytují mnohé motivy, různé osobností
charakteristiky a odlišné chování. Pro osoby páchající domácí násilí však lze jmenovat
společné znaky: „Obecně je pro pachatele domácího násilí společné to, že nemají za
své činy pocit viny, jsou egocentričtí, impulzivní, manipulativní, mají nízkou sebeúctu,
jsou extrémně žárliví, věří v patriarchální rodinu či lpí na zastaralých názorech na
mužskou nadřazenost a nadvládu, užívají sex jako agresivní čin sloužící ke zvýšení
sebeúcty a na stresové situace reagují tak, že se snaží ovládnout pomocí alkoholu a
fyzicky napadají ženu.“18
Většina pachatelů domácího násilí je na partnerce zcela závislá a bojí se, ţe by ji
mohla ztratit, takţe pouţívá násilí jako prostředek k jejímu upoutání. Často si pachatelé

16

ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro
pomáhající profese. Vyd. 1. s. 44.
17
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí].
Vyd. 1. s. 36-37.
18
VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. přeprac.
vyd. s. 49.
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myslí, ţe na násilí doma mají právo, protoţe mají tendenci vnímat ţenu jako své
vlastnictví a ani neočekávají, ţe by mohli být za své chování potrestání, protoţe ho
nepovaţují za trestný čin.
Někteří násilníci nejsou schopni projevit ţádnou jinou emoci neţ zlost, protoţe se
domnívají, ţe jiné emoce pro ně jako pro muţe nejsou vhodné, protoţe by projevením
citů působili slabě a zranitelně. Proto v situacích, kdy jsou některé emoce na místě,
začnou pouţívat násilné projevy chování. Na veřejnosti se takto neprojevují, protoţe si
uvědomují, ţe to není přípustné, avšak v soukromí cítí menší zranitelnost, takţe své
pocity ventilují právě tam. V neposlední řadě velké mnoţství násilníků přesouvá vinu na
něco nebo někoho jiného a snaţí se své jednání ospravedlňovat před ostatními i sami
před sebou. Mezi nejčastější ospravedlnění patří přepracování, stres, alkohol nebo
provokace obětí.
Pachatele domácího násilí lze členit podle několika kritérií, přičemţ není moţné
určit, jak často se jednotlivé typy pachatelů vyskytují, protoţe neexistují statistiky. Pro
příklad uvádím jejich dvojí moţné dělení.
První z nich představuje dělení podle sociálního ukotvení19, podle nějţ rozlišujeme
násilníka s dvojí tváří a sociálně problémového pachatele. Násilník s dvojí tváří je
agresorem jen doma, na okolí působí jako seriózní osoba s morálkou, která dodrţuje
zákony. Tito pachatelé mají v mysli vytvořený obraz dokonalého, silného a úspěšného
muţe, který dokáţe finančně zabezpečit rodinu. Oni však tato kritéria stanovená pro
dokonalého muţe nesplňují, coţ u nich způsobuje frustraci a depresi. Tito lidé jsou
nespokojeni sami se sebou, svou nespokojenost potřebují ventilovat a tento problém řeší
násilím na blízké osobě, nejčastěji na ţeně. Svojí agresi pak bagatelizují nebo zcela
popírají a naopak se sami označují za oběť, vinu za násilí přesouvají na své partnerky.
19

Toto dělení vzniklo pod vlivem L. W. Shermana, který v roce 1982 realizoval výzkumný projekt
proslulý pod názvem „Minneapolis-Experiment“. Experiment probíhal v rámci základního
kriminologického výzkumu zaměřeného na ověření teorií odstrašování, přesněji řečeno odstrašujícího
účinku rychlého trestu. Cílem experimentu bylo zjistit nejefektivnější policejní opatření při kontaktu s
domácím násilím, přičemţ efektivitou se rozuměla redukce rizika opakovaného útoku vůči stejné oběti.
Shermanův výzkum odstartoval lavinu podobných projektů. Výsledkem bylo zjištění, ţe pachatele
domácího násilí nelze „házet do jednoho pytle“. Ukázalo se například, ţe na některé skupiny osob působí
hrozba oficiálních sankcí skutečně odstrašujícím efektem. Jako relevantní veličiny byly v tomto ohledu
potvrzeny především zaměstnanost (zaměstnaný versus nezaměstnaný pachatel) a rodinný vztah
(manţelství versus neoficiální partnerství). Čím je pachatel závislejší na sociálních vazbách a pochodech
konformity, tím citlivěji reaguje na negativní sankce, které ho diskreditují v očích sociálního okolí. Více
viz ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí – Zatím víme víc o obětech. Zpravodaj BKB. s. 16-18.
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Na druhé straně sociálně problémoví pachatelé mají zvýšený sklon k agresivnímu
jednání, dopouštějí se trestné činnosti i mimo domov a často uţ byli trestaní.
Na základě tzv. jevových typologií lze rozlišovat pachatele podle pouţitých vzorců
týrání partnera. Například dle členění, které navrhla Angličanka Pat Cravenová, je
moţno rozpoznat 8 základních typů domácích násilníků, které se mohou u určitého
pachatele různě kombinovat: surovec, ţárlivec, špatný otec, lhář, vyděrač, sexuální
násilník, pán domu a psychický utlačovatel. Tyto jednotlivé typy pachatelů jsou přesně
popsány a toto dělení lze následně vyuţít při terapii pro oběti.20
Závěrem lze konstatovat, ţe na většinu výše poloţených otázek není moţné
jednoznačně odpovědět. Ţádný typický pachatel domácího násilí neexistuje, tohoto
trestného jednání se dopouštějí různí lidé odlišných osobnostních charakteristik a pro
okolí je těţké aţ přímo nemoţné poznat, ţe se v soukromí páchají domácí násilí.

1.3 Oběť domácího násilí
Domácí násilí se týká všech druhů rodinných vztahů, nejčastěji se však setkáváme
s násilím ve vztazích partnerských, kterému se také věnuje nejvíce výzkumů. Pachatel a
oběť se vţdy znají, existuje mezi nimi citová a ekonomická provázanost a neustále u
nich dochází k vzájemným interakcím. Z tohoto důvodu je pro oběť těţší násilí zamezit
odchodem od pachatele, udat ho a tím zpřetrhat vztahy, které mezi sebou mají.
V důsledku těchto skutečností je stále většina případů domácího násilí veřejnosti skryta,
přičemţ oběti této trestné činnosti lze povaţovat za latentní.
I zde je na místě poloţit otázku, zda lze charakterizovat typickou oběť domácího
násilí. Podle výzkumů rizikových faktorů je pravděpodobnější, ţe se obětí domácího
násilí stanou osoby, které byly v dětství týrané či zneuţívané, které násilí v rodině
v dětství přihlíţely nebo které se těší horšímu psychickému či fyzickému zdraví. Avšak
stejně tak jako neexistuje typický pachatel, neexistuje typická oběť. V tomto případě se
lze opět setkat s jedním z mýtů o domácím násilí, kdy se někteří lidé domnívají, ţe
oběťmi jsou jen ţeny tiché, pasivní a nesamostatné. Obětí se můţe stát kdokoliv bez
rozdílu věku, pohlaví, rasy, společenského postavení či osobnostního profilu. Nejčastěji
se však oběťmi stávají určitým způsobem handicapovaní lidé, jejichţ handicap spočívá
20

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí – Zatím víme víc o obětech. Zpravodaj BKB. s. 16-18.
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zejména ve fyzické konstituci, sociálním postavením nebo vysokém věku. Je potřeba
rozlišovat oběti domácího násilí přímé a nepřímé, přičemţ obětí přímou se rozumí
osoba, proti které útok přímo směřuje, a nepřímou obětí svědek, který ale není
nezúčastněný, ţije spolu s pachatelem a přímou obětí v domácnosti, nejčastěji se tedy
jedná o dítě.
Naprostou většinu obětí domácího násilí tvoří ţeny, a to z 92 − 98 % případů, proto
v celé práci pro zjednodušení mluvím o ţenských obětech domácího násilí.21 Další
nejvíce početnou skupinou obětí představují děti, které jsou často nepřímými oběťmi,
tedy svědky domácího násilí 22, čímţ je vysoce ohroţen a narušen jejich zdravý vývoj.
Také muţi se někdy stávají v partnerských vztazích obětí domácího násilí, avšak
podle statistických údajů jich není mnoho, odborná literatura uvádí jejich podíl
v rozmezí 2 – 5 % ze všech obětí domácího násilí.23 Toto nízké číslo však dává prostor
k úvahám, zda muţi své případy neskrývají ještě více neţ ţeny. Lze polemizovat o tom,
jestli muţi náhodou nejsou jen neochotni přiznat, ţe jsou svojí partnerkou týráni,
protoţe se stydí, mají pocit, ţe by vzbudili posměch a byli by povaţováni za „bačkory“.
Také lze uvaţovat nad tím, ţe se obávají, ţe by se setkali ze strany orgánů činných
v trestním řízení s menší důvěrou neţ ţenské oběti, protoţe je společnost obecně
povaţuje za silnější pohlaví. S ohledem na tyto skutečnosti lze mít za to, ţe procento
muţů − obětí domácího násilí − je ve skutečnosti vyšší, přičemţ přesné číslo není
moţné v důsledku latence muţských obětí určit.24 Z odhalených případů lze usuzovat,
ţe muţi jsou častěji vystavování psychickému násilí, které zahrnuje především vydírání
a uráţení, ale nelze vyloučit ani násilí fyzické.

21

Viz Acorus. Info o domácím násilí. [online]. [© 2015] [cit. 2015-03-31]. Dostupné
z: http://www.acorus.cz/cz/domaci-nasili/info-o-domacim-nasili.html.
22
V rodinách se domácí násilí odehrává za přítomnosti dětí v 69 % případů. Viz tamtéţ.
23
Tamtéţ.
24
M. Bock, německý kriminolog, tvrdí, ţe u muţských obětí domácího násilí musíme počítat s dvojí
latencí. O jejich viktimizaci se nedozvědí ani oficiální instance, jako je policie, lékaři či poradny (první
latence), ale ani výzkumníci (druhá latence). Podle Bocka ţenám totiţ plynou ze zveřejnění domácího
násilí v současné společnosti samé výhody, muţům naopak jen nevýhody. Otázka po tom, jaká je
skutečná „statistika“ obětí domácího násilí pro muţské a ţenské pohlaví, tak vlastně i po letech zkoumání
představuje nedořešený, otevřený problém. Více viz ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí – Zatím víme
víc o obětech. Zpravodaj BKB. s. 16-18.
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Další velmi latentní skupinu obětí tvoří senioři25, ti se stávají oběťmi ve 3 − 5 %
případů a to zejména tehdy, pokud nejsou soběstační.26 Pachateli násilí na seniorech
jsou většinou jejich děti, vnuci nebo jiní příbuzní, kteří se o ně starají. Pro seniory je
velmi bolestivé o tomto problému mluvit, protoţe cítí stud uţ jen proto, ţe se o sebe
nemohou sami postarat a ještě jsou vystavováni násilí ze strany svých vlastních
potomků, ke kterým mají hluboké citové vazby. Násilníkům nechtějí udáním ublíţit,
tudíţ se raději snaţí si násilí pokud moţno nepřipouštět. Problémová se u této skupiny
obětí jeví zejména velká izolace od okolí, protoţe se dostanou do kontaktu většinou
právě jen s pachatelem domácího násilí. Mají tak ještě menší pravděpodobnost neţ jiné
skupiny obětí, ţe toto násilí bude odhaleno, protoţe kvůli své nesamostatnosti si nejsou
schopni říct o pomoc sami. V těchto případech by měl být nápomocný při odhalení
násilí zejména lékař, který přichází většinou se seniory do kontaktu hned po pachateli
nejčastěji. S podobným problémem jako u seniorů se setkáváme i u osob zdravotně
postiţených, které jsou taktéţ odkázány na péči násilné osoby a nemohou se jí účinně
postavit a bránit se. U zdravotně postiţených obětí však neexistují statistiky o výskytu,
protoţe násilí na těchto osobách je velmi často skryté.
Disciplína, která se zabývá obětí trestného činu a zkoumáním poznatků o obětech
trestných činů, se nazývá viktimologie. Ta rozlišuje primární a sekundární viktimizaci,
přičemţ viktimizací se rozumí proces, během kterého se potencionální oběť stává
skutečnou obětí.27
Při primární viktimizaci vzniká oběti primární újma (fyzická, finanční nebo
emocionální) způsobená přímo pachatelem trestného činu. Vyskytuje se u oběti vţdy na
rozdíl od viktimizace sekundární, která je sice častá, ale nemusí nutně nastat ve všech
případech. Primární viktimizace v případech domácího násilí je specifická tím, ţe oběť

25

Věkovou hranici seniorů v odborné literatuře můţeme najít různou, většinou se objevuje údaj 65 let
věku.
26
K této statistice více viz Acorus. Info o domácím násilí. [online]. [© 2015] [cit. 2015-03-31]. Dostupné
z: http://www.acorus.cz/cz/domaci-nasili/info-o-domacim-nasili.html. Pro přehled o počtu a struktuře
volajících na sociální sluţbu Telefonické krizové pomoci Senior telefon s problematikou domácího násilí
v roce 2014 viz příloha č. 3.
27
GŘIVNA, Tomáš; SCHEINOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. akt. vyd. s. 116.
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si dává jednání násilníka za vinu, sniţuje se jí sebevědomí a sebeúcta, ztrácí pocit
bezpečí v rodině a také vládu nad svým ţivotem.28
Sekundární viktimizace není spojena přímo s jednáním pachatele, jedná se o
případy, kdy oběť utrpí po trestném činu ještě další újmu. Velmi často takto obětem
ubliţuje přístup a chování orgánů činných v trestním řízení, médií nebo jejího blízkého
okolí, tj. rodiny, známých, příbuzných či sousedů. Snad nejvíce bezradnost oběti
domácího násilí prohlubuje nedostatečné chápání a nedůvěra blízkých a známých osob,
které mají v důsledku nedostatku znalostí o dané problematice pocit, ţe oběť svůj
problém zveličuje nebo si dokonce vymýšlí. Tyto osoby oběti nepomohou, naopak se
často stává, ţe se s ní přestanou stýkat, protoţe se v její přítomnosti necítí příjemně.
Tímto ale prohloubí její izolaci, která ještě více podpoří beznaděj oběti, protoţe má
pocit, ţe kdyţ není moţná pomoc ze strany jejich nejbliţších, neexistuje z dané situace
uţ ţádné východisko.

28

ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro
pomáhající profese. Vyd. 1. s. 12-14.
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2. Vývoj české právní úpravy v oblasti domácího násilí
2.1 Počátky zájmu o změnu přístupu k chápání domácího násilí
Německý kriminolog H. J. Schneider v 90. letech pravil, ţe „domácí násilí je
nejrozšířenější

formou

násilí

vůbec,

přičemž

je

současně

formou

nejméně

kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti nejvíce podceňovanou.“29 Současný
stav právní úpravy v oblasti domácího násilí se značně odlišuje od stavu před rokem
2000. Problematika domácího násilí nebyla dříve společností dostatečně řešena,
veřejnost ji přehlíţela a zabývalo se jí jen malé mnoţství odborníků, kteří nebyli ve
svém úsilí o zlepšení tohoto stavu příliš podporováni. Zároveň neměli mnoho moţností,
jak situaci řešit, a to především z důvodu neexistence zákonné úpravy. Lidé, kteří se
setkávali s oběťmi domácího násilí, nebyli v této oblasti dostatečně vzděláni, přičemţ
všechny tyto skutečnosti měly nepříznivé následky pro oběti tohoto násilného jednání
v podobě různých dalších traumat (kromě traumat způsobených samotným násilím).
Bylo zřejmé, ţe je třeba proměnit pohled společnosti na domácí násilí, prosadit
systémovou legislativní změnu a tím směřovat od popírání tohoto jevu k jeho potírání.
V současné době lze konstatovat, ţe tento cíl byl naplněn. Zatímco dříve převaţovala
bagatelizace takového jednání, nyní směřuje společnost k jeho nulové toleranci.
Začátkem velkého zlomu v této oblasti byl rok 2000. V tomto roce započala
spolupráce Bílého kruhu bezpečí, tj. jiţ dříve zmíněné neziskové organizace pomáhající
obětem trestných činů, a společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „Philip Morris
ČR“) na projektu „Pomoc obětem domácího násilí“, prostřednictvím kterého se
v konečném důsledku podařilo prosadit zásadní změnu legislativy ve prospěch obětí
domácího násilí. Předmětný projekt těchto dvou subjektů byl zaměřen na zlepšení
situace a pomoci obětem domácího násilí, přičemţ organizace Bílý kruh bezpečí se
setkávala s domácím násilím v praxi a naráţela na problémy neexistence dostatečných
řešení v této oblasti, zatímco společnost Philip Morris ČR poskytovala projektu
především finanční podporu a čerpala zkušenosti s řešením domácího násilí ze
zahraničí. Projekt měl mnohé cíle, v první řadě bylo potřeba zjistit jednak rozšíření
29

Bílý kruh bezpečí. Případová studie – Konec jednoho tabu. [online]. [2001 – 2006] [cit. 2015-03-31].
Dostupné z: http://domacinasili.cz/files/uploaded/Archiv/index.html
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výskytu domácího násilí a jednak i povědomí, postoje a zkušenosti společnosti s ním.
Tohoto cíle bylo dosaţeno pomocí výzkumu, který přinesl alarmující závěry o stavu
domácího násilí v ČR.30 Dále bylo nutné začít o domácím násilí informovat veřejnost, a
to především prostřednictvím televize a tisku. Následně tedy byla započata osvětová
kampaň pořádaná se záměrem vyvracet mýty o domácím násilí a informovat společnost
o moţnostech jeho řešení, například o nově vzniklé DONA lince, která i v současnosti
slouţí k poradenství obětem domácího násilí. Skrze média byly také prezentovány
výsledky výzkumů a legislativní limity tehdejšího systému v ČR. Veřejnosti byly
distribuovány na různých místech informační materiály, které poskytovaly primární
informace o domácím násilí, kontakty na organizace, na které se mohou oběti obrátit, a
různé další rady.31 Tato kampaň velmi výrazně přispěla ke zlepšení povědomí
společnosti o otázce domácího násilí a jeho závaţnosti.32

2.2 Zavedení skutkové podstaty „týrání osoby žijící ve společně
obývaném bytě nebo domě“ do trestního zákona
První legislativní milník, který byl plodem úsilí nevládních organizací,
představovalo zavedení nové skutkové podstaty týrání osoby ţijící ve společně
obývaném bytě nebo domě dle § 215a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen
„tr. zákon“ nebo „trestní zákon“), a to jeho novelizací provedenou zákonem č. 91/2004
Sb. s účinností od 1. června 2004. Pro tento trestný čin se vţilo lidové označení „domácí
násilí“. Tímto přístupem Česká republika deklarovala, ţe v problému domácího násilí
spatřuje jistá specifika oproti jiným druhům násilí, která si zaslouţí zvláštní ochranu a
30

Jednalo se o celostátní reprezentativní sociologický výzkum agentury STEM v roce 2001, který přišel
se závěrem, ţe zhruba 43 % české populace povaţovalo fenomén domácího násilí za okrajový problém,
který je soukromou záleţitostí rodiny. Dále výzkum ukázal, ţe domácí násilí se dotýká v roli ohroţené
osoby 16 % populace starší 15 let bez rozdílu pohlaví. Stejný výzkum byl poté proveden v roce 2006.
Z něj je moţno poznat, ţe se informovanost veřejnosti o domácím násilí zlepšila. STEM – Středisko
empirických výzkumů. Více viz Domácí násilí II. – srovnání s rokem 2001. [online]. [2006] [cit. 201503-31]. Dostupné z: http://www.stem.cz/clanek/1146
31
Tzv. Kontejnerový program, kdy na dámských toaletách cinema multiplexů, toaletách a veřejně
přístupných místech některých krajských úřadů či v ordinacích lékařů byly umístěny schránky s letáky o
domácím násilí. V roce 2005 byl kontejnerový program rozšiřován také na dámské toalety v největších
nákupních centrech po celé ČR. Prostor dámských toalet byl zvolen z důvodu nemoţnosti přístupu muţů,
takţe ţeny ohroţené domácím násilím mohly získávat informace o moţnostech pomoci, aniţ by se o tom
jejich násilní partneři dozvěděli. Více viz Bílý kruh bezpečí. Případová studie – Konec jednoho tabu.
[online].
[2001
–
2006]
[cit.
2015-03-31].
Dostupné
z: http://domacinasili.cz/files/uploaded/Archiv/index.html
32
Bílý kruh bezpečí. Případová studie – Konec jednoho tabu. [online]. [2001 – 2006] [cit. 2015-03-31].
Dostupné z: http://domacinasili.cz/files/uploaded/Archiv/index.html
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samostatnou skutkovou podstatu. Zejména bylo třeba zohlednit rozdílné místo, kde se
útoky odehrávají, a osoby, na kterých je domácí násilí pácháno. Protoţe se jedná
nejčastěji o osoby blízké, které ţijí s násilnou osobou ve společném obydlí, potýkáme se
(v důsledku zvláštních vztahů mezi těmito osobami) s jistou formou závislosti a
ztíţenou moţností oběti opustit společné obydlí. Do doby uzákonění této specifické
skutkové podstaty byly za domácí násilí postihovány násilné osoby jen v případech, kdy
překročilo jejich jednání určitou mez a oběť jiţ nesla jasné známky ublíţení na zdraví či
byla dokonce usmrcena. Takové jednání muselo vykazovat znaky některého trestného
činu ze zvláštní části trestního zákona, například vyhroţování podle § 197a tr. zákona,
omezování osobní svobody podle § 231 tr. zákona, vydírání podle § 235 tr. zákona,
útisku podle § 237 tr. zákona nebo znásilnění podle § 241 tr. zákona. 33 Pachatel byl
stíhán (příp. i potrestán) jen pro konkrétní útok, přičemţ nebyly brány v potaz
související útoky, které nedosáhly takové intenzity a zejména se nehledělo na okolnosti
vztahu oběti a pachatele.
Legislativnímu zakotvení domácího násilí jako trestného činu předcházela diskuze,
zda má být toto jednání kriminalizováno, či nikoliv. Diskuze o této otázce na
mezinárodní úrovni i národních úrovních byly rozpoutány především na základě
mezinárodního dokumentu nazvaném „Strategie boje proti domácímu násilí“, který
publikovala Organizace spojených národů v roce 1993. Lze konstatovat, ţe podpůrné
argumenty poukazovaly zejména na nutnost trestního postihu násilné osoby jako na
důleţitou součást prevence násilného jednání i recidivy pachatelů. Pro tento přístup
hovořily především zkušenosti ze zemí, ve kterých jiţ bylo domácí násilí
kriminalizováno a osvědčilo se, protoţe se ukázalo, ţe jiţ samotná hrozba postihem či
vedení trestního stíhání vede u násilných osob k upuštění od páchání domácího násilí.34
Dalším důvodem pro kriminalizaci domácího násilí měla být nutnost deklarace
společnosti, ţe nahlíţí na takové chování jako nepřijatelné a ţe nebude v ţádném
případě tolerováno, protoţe jde o čin snad ještě více odsouzeníhodný neţ ten, ke
kterému došlo mezi osobami cizími. Takovéto argumenty lze povaţovat za logické a
opodstatněné.
33
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Nicméně nelze opomenout ani názory vyjadřované proti kriminalizaci, které
neupozorňovaly na nevhodnost trestního postihu pachatelů prostředky trestního práva
jako takovou, ale vytýkaly obecné nedostatky v oblasti trestního práva. Podle průzkumů
dávají oběti domácího násilí přednost ţivotu bez násilí před trestem pro pachatele, a
tudíţ by raději uvítaly například účinné nápravné programy pro násilné osoby, které by
násilné osoby převychovaly při zachování úplné rodiny. Trestní právo však spíše neţ
nápravu pachatele řeší jeho vinu a trest za spáchané jednání, přičemţ trestní postih
pachatele citelně zasáhne do struktury a chodu rodiny. V případě odsouzení pachatele
domácího násilí k nepodmíněnému trestu odnětí svobody se rodina rozpadá, přičemţ
pro děti není model neúplné rodiny příznivý, i kdyţ představuje pochopitelně lepší
variantu neţ ţivot v rodině, kde je domácí násilí přítomno. Rodina se také můţe po
odsouzení pachatele potýkat s finančními problémy, zejména pokud byl odsouzený
hlavním ţivitelem rodiny. Další příčinu negativního postoje ke kriminalizaci můţe také
představovat pochybnost o účinnosti zásahu orgánů činných v trestním řízení.
Zavedení skutkové podstaty postihující domácí násilí shledávám jako krok
nanejvýš vhodný. Přikláním se k argumentu, ţe bylo nutné přestat přehlíţet závaţnost
násilí páchaného v soukromí a začít tuto situaci řešit pomocí legislativního zakotvení
v trestním zákoně. Není moţné konstatovat, ţe to, co se děje za „zavřenými dveřmi“
domácností, není problémem společnosti a stát nemá do této soukromé sféry zasahovat
prostředky veřejného práva. Naopak, stát má dle mého názoru podporovat zdravé
prostředí, kde děti vyrůstají a jsou vychovávány, a je jeho povinností postihovat
všechny formy trestné činnosti. Mám za to, ţe není spravedlivé činit rozdíl v násilném
jednání, které spáchá pachatel na cizí osobě na neznámém místě, a jednáním, které
spáchá na osobě blízké v soukromí. V obou případech takové jednání můţe na oběti
například zanechat stejné zdravotní následky. Není správné, ţe by měl být pachatel
v prvním případě odsouzen a ve druhém, z důvodu ospravedlnění páchání násilí
v soukromí, nikoli. Myslím, ţe pokud uţ činit rozdíl mezi takovými jednáními, páchání
násilí na blízké osobě by mělo být trestáno ještě přísněji, protoţe je pro oběti více
traumatizující.
S ohledem na výše uvedené se domnívám, ţe zavedení nové skutkové podstaty
postihující přímo domácí násilí bylo krokem správným a nezbytným, ale stále ne
dostačujícím k tomu, aby postihlo tak sloţitý jev, jakým domácí násilí beze sporu je.
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Tato změna byla učiněna s ohledem na moţnost sankcionování pachatele, avšak práva
obětí v trestním řízení a přístup orgánů činných v trestním řízení k nim stále nebyly
upraveny dostatečně. Bylo tedy nezbytně nutné pokračovat v dalším úsilí o zlepšení
postavení obětí.

2.3 Zákon na ochranu před domácím násilím
V roce 2002 vznikla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Aliance proti domácímu násilí, která se stala koordinačním meziresortním orgánem na
vrcholné úrovni a měla zastřešovat aktivity probíhajícího projektu proti domácímu
násilí. Úkolem aliance bylo přichystat podstatné změny v okruhu řešení domácího násilí
a vtělit je do návrhu zákona.35 Na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu proběhlo
několik odborných seminářů, jejichţ cílem bylo představit členům těchto institucí
potřebu změny zákonů, informovat je o postavení oběti domácího násilí v České
republice a prezentovat, jak se s tímto problémem potýkají okolní státy.36 Návrh zákona
na ochranu před domácím násilím byl představen na Národním kongresu Aliance proti
domácímu násilí na podzim roku 200437, formou poslanecké iniciativy byl předloţen
Parlamentu České republiky, který ho v březnu roku 2005 schválil a postoupil k podpisu
prezidentu republiky, jenţ tak učinil, přičemţ ve Sbírce zákonů byl publikován pod č.
135/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007.38
Zákon na ochranu před domácím násilím novelizoval několik v té době platných
právních předpisů: zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České Republiky39, zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád40; zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon41; zákon
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení42 a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti
35

Zpracování návrhu zákona měla na starost expertní skupina, která vznikla při Alianci v roce 2004.
Jako moţný vhodný model pro Českou republiku byl představen systém fungující v Rakousku.
37
Kongres se konal v říjnu roku 2004 v Praze. Zúčastnilo se 160 hostů, kterým přednášeli čeští i
zahraniční experti, např. Dr. Albin Dearing, autor rakouské legislativní úpravy na ochranu obětí domácího
násilí.
38
Bílý kruh bezpečí. Případová studie – Konec jednoho tabu. [online]. [2001 – 2006] [cit. 2015-03-31].
Dostupné z: http://domacinasili.cz/files/uploaded/Archiv/index.html
39
V současnosti jsou instituty vnesené do tohoto zákona zakotveny v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
40
V současnosti jsou instituty vnesené do tohoto zákona zakotveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
41
V současnosti jsou instituty vnesené do tohoto zákona zakotveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
42
V současnosti jsou instituty vnesené do tohoto zákona zakotveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů.
36
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orgánů České republiky v sociálním zabezpečení43. Do těchto zákonů byly
zakomponovány jednotlivé instituty, které měly výrazně zlepšit ochranu oběti před
domácím násilím.
Jako první z nich lze uvést institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí a
jeho nejbliţšího okolí, nově podle § 44 aţ § 47 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky (dále jen „zákon o Policii“), kterým dochází prostřednictvím policejního
zásahu k zastavení aktuálního násilí. K takovémuto kroku lze přistoupit v případě, kdy
se policista odůvodněně domnívá, ţe by mohlo dojít ze strany násilné osoby k útoku
proti ţivotu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závaţnému útoku proti lidské důstojnosti.44
V rámci občanského práva došlo k úpravě moţnosti ohroţené osoby podat ţádost o
vydání předběţného opatření civilním soudem, na jehoţ základě je násilná osoba
zejména povinna opustit byt a jeho okolí a po stanovenou dobu se do něj nevracet a
zdrţet se jakýchkoliv kontaktů s ohroţenou osobou.45 Vydáním tohoto předběţného
opatření dochází k zajištění ochrany ohroţené osoby. V případě, ţe násilná osoba jiţ
byla vykázána příslušníky Policie České republiky, je doba ochrany poskytovaná
ohroţené osobě policejním vykázáním prodlouţena. Ohroţená osoba tak má moţnost si
v klidu promyslet další postup ve věci.
Cílem zákona na ochranu před domácím násilím bylo přistupovat k domácímu
násilí komplexně a upravit nejen zajištění bezpečí ohroţené osoby, ale i poskytnutí
psychologické a další podpory pro řešení její situace. K tomu poslouţilo zřízení
intervenčních center, která zajišťují péči o ohroţenou osobu po stránce psychologické,
sociální i právní. Tato centra jsou zakládána za podmínek stanovených zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.46
Zákon na ochranu před domácím násilím se sice nedotkl přímo problematiky
trestněprávní ochrany obětí domácího násilí jako takové, avšak znamenal velký posun
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V současnosti jsou instituty vnesené do tohoto zákona zakotveny v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů.
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K vykázání podrobněji viz např. VANGELI, Benedikt. Zákon o Policii České republiky: komentář.
2. vyd. 461 s. Pro informaci o počtu vykázání v roce 2014 viz příloha č. 4.
45
Dříve upraveno v § 76b občanského soudního řádu. Od 1. ledna 2014 upraveno v § 400 – 414 zákona o
zvláštních řízeních soudních. Více viz SVOBODA, Karel; TLÁŠKOVÁ, Šárka; VLÁČIL, David; LEVÝ,
Jiří; HROMADA, Miroslav. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář. Vyd. 1. 1032 s.
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K těmto institutům více viz Ministerstvo práce a sociálních věcí. MPSV.CZ : Intervenční centra.
[online]. 30. 1. 2009 [cit. 2015-03-31]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/4228
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především v ochraně obětí ve smyslu správního práva prostřednictvím institutu
vykázání a psychologické a sociální pomoci obětem. Česká republika se zařadila mezi
země, které utvářejí komplexní právní rámec pro prevenci domácího násilí a
kvalifikované pomoci obětem.47
Jak uvádí důvodová zpráva, zákon na ochranu před domácím násilím je postaven na
několika principech, přičemţ zdůrazňován je především princip priority práv.48 Na
základě této zásady se zásah do soukromé sféry osob připouští jen v případě nezbytnosti
pro ochranu ţivota, zdraví, práv a svobod jiných ohroţených osob. Další zásada, kterou
zákon plně respektuje, je zásada subsidiarity, která představuje nutnost zajistit bezpečí
ohroţené osoby nejprve netrestními opatřeními, především prostředky správního a
občanského práva. Role trestního práva a uplatňování jeho norem přichází v úvahu aţ
ve chvíli, kdy tyto prostředky mírnějšího postihu neposkytují dostatečnou ochranu. V
neposlední řadě se zákon postaral o prevenci hrozby nebezpečí, a to jak z pohledu
prevence nebezpečného chování násilné osoby, tak v prevenci rizika opakování
násilného jednání. Zdůrazňuje potřebu přiměřenosti a minimalizace zásahů policistů a
nutnost výměny informací mezi policisty, intervenčními centry a orgány sociálně právní
ochrany. Dalším přínosem zákona je zavedení nové jednotné terminologie, pro označení
pachatele a oběti domácího násilí jsou uţity pojmy osoba násilná a osoba ohroţená.49

2.4 Další legislativní změny
Legislativní změny uvedené níţe v této podkapitole jsou jen předestřeny pro
ucelenost prezentování vývoje právní úpravy domácího násilí, přičemţ rozpracovány
jsou poté v kapitolách následujících.
S přijetím nového trestního zákoníku, tj. zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
(dále jen „tr. zákoník“ nebo „trestní zákoník“), došlo k několika změnám dotýkajících
se domácího násilí. Z trestního zákona došlo k převzetí skutkové podstaty postihující
přímo domácí násilí, avšak s některými úpravami. Oproti původní právní úpravě
47
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oběťmi stávají ţeny i muţi.

27

§ 215a tr. zákona, kde byl uţit termín „společně obývaný dům nebo byt“, přišel nový
trestní zákoník s výstiţnějším vymezením prostřednictvím pojmu „společné obydlí“. 50
Podstatnou změnu, vedoucí mimo jiné k dalším moţnostem postihu násilných osob a ke
zvýšení ochrany osob ohroţených domácím násilím, představovalo zavedení nové
skutkové podstaty nebezpečného pronásledování v § 354 tr. zákoníku. Tímto krokem se
Česká republika stala zemí s tzv. antistalkingovou legislativou. Trestní zákoník dále
upravil dvě nové privilegované skutkové podstaty, a to zabití dle § 141 tr. zákoníku a
ublíţení na zdraví z omluvitelné pohnutky dle § 146a tr. zákoníku, čímţ zohlednil menší
společenskou škodlivost jednání pachatelů, kteří sice jednají úmyslně, ale v určitém
rozrušení mysli. Podle těchto skutkových podstat jsou pachatelé, kteří se dopustí
trestného jednání v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného
omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrţeníhodného jednání
poškozeného, postihováni mírněji neţ pachatelé vraţd či pachatelé těţkého ublíţení na
zdraví nebo ublíţení na zdraví. Ochranu obětem domácího násilí poskytovanou těmito
ustanoveními lze spatřovat ve sníţené hranici trestní sazby v případě, ţe zaútočí na
násilnou osobu, která sama svým zavrţeníhodným jednáním vytváří kriminogenní
situaci. V souvislosti se zvýšením ochrany oběti a přijetím nového trestního zákoníku je
jistě vhodné ještě zmínit doplnění výčtu přitěţujících okolností v § 42 písm. h)
tr. zákoníku, podle kterého soud jako k přitěţující okolnosti přihlédne zejména k tomu,
ţe pachatel spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné,
zdravotně postiţené, vysokého věku nebo nemohoucí.
Velmi podstatným krokem týkajícím se pomoci obětem domácího násilí bylo přijetí
zákona o obětech. Ten přišel s komplexní úpravou pomoci obětem trestných činů,
rozšířil jejich práva a novelizoval mnoho předpisů, mezi nimi i zákon č. 209/1997 Sb., o
poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů (dále
jen „zákon o peněţité pomoci“) a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(dále jen „tr. řád“ nebo „trestní řád“). V trestním řádu došlo především k rozšíření práv
poškozeného v trestním řízení a k zavedení institutu tzv. předběţných opatření.
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3. Problematika domácího násilí v trestním právu hmotném
Trestní právo hmotné vymezuje, co je trestným činem a jaký trest lze za protiprávní
jednání uloţit. Trestným činem rozumíme podle § 13 tr. zákoníku „protiprávní čin,
který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém
zákoně“. K uplatnění trestní odpovědnosti pachatele a trestněprávních důsledků s ní
spojených musí být dále naplněna podmínka společenské škodlivosti, protoţe trestní
právo není jediným moţným řešením protiprávního jednání. Prostředků trestního práva
by mělo být vyuţíváno aţ v případě, kdy nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle
jiného právního předpisu (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku). V této souvislosti o trestním právu
hovoříme jako o prostředku poslední instance, tzv. ultima ratio.51 Vzhledem k této
zásadě je i u domácího násilí nezbytné posuzovat, zda jednání násilné osoby splňuje
všechny znaky skutkové podstaty trestného činu a není postiţitelné podle jiného
právního předpisu. V případech, kdy jednání nedosahuje potřebné intenzity, lze
pachatele domácího násilí postihnout podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(dále jen „zákon o přestupcích“), který vymezuje přestupky proti občanskému souţití.

3.1 Úprava ve zvláštní části trestního zákoníku
Na úvod lze konstatovat, ţe samotná existence skutkových podstat trestných činů
ve zvláštní části trestního zákoníku, které postihují domácí násilí, zajišťuje obětem
určitou preventivní ochranu. Pouhá hrozba moţnosti trestního postihu totiţ můţe
potencionálního pachatele domácího násilí od jeho páchání odradit nebo přimět ty, kteří
ho jiţ páchají, aby od něj upustili. Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, zkušenosti
ze zemí, ve kterých byl trestněprávní postih domácího násilí zaveden dříve neţ v České
republice, tento efekt hmotněprávní úpravy prokazují. Nelze ovšem předpokládat, ţe
pouhým prohlášením domácího násilí za trestné a jeho sankcionováním tento jev
vymizí, a tudíţ je nezbytné ohroţeným osobám zajistit i další prostředky ochrany.
Hlavní náplní následujících podkapitol je rozbor skutkových podstat trestných činů
týrání osoby ţijící ve společném obydlí, týrání svěřené osoby, nebezpečné
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pronásledování a nebezpečné vyhroţování52 a jejich srovnání s právní úpravou
Slovenské republiky. Rozbor všech skutkových podstat trestných činů páchaných v
souvislosti s domácím násilím by jiţ přesahoval rámec této práce, nicméně pro
ucelenost povaţuji za vhodné uvést alespoň jejich výčet dle jednotlivých hlav trestního
zákoníku.
Hlava I. – vraţda (§ 140 tr. zákoníku), zabití (§ 141 tr. zákoníku), těţké ublíţení na
zdraví (§ 145 tr. zákoníku), ublíţení na zdraví (§ 146 tr. zákoníku)
Hlava II. – zbavení osobní svobody (§ 170 tr. zákoníku), omezování osobní svobody
(§ 171 tr. zákoníku), vydírání (§ 175 tr. zákoníku), útisk (§ 177 tr. zákoníku),
porušování domovní svobody (§ 178 tr. zákoníku), porušení tajemství dopravovaných
zpráv (§ 182 tr. zákoníku), porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných
v soukromí (§ 183 tr. zákoníku), pomluva (§ 184 tr. zákoníku)
Hlava III. – znásilnění (§ 185 tr. zákoníku), sexuální nátlak (§ 186 tr. zákoníku),
pohlavní zneuţití (§ 187 tr. zákoníku), souloţ mezi příbuznými (§ 188 tr. zákoníku)
Hlava IV. – zanedbání povinné výţivy (§ 196 tr. zákoníku), týrání svěřené osoby
(§ 198 tr. zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 tr. zákoníku),
ohroţování výchovy dítěte (§ 201 tr. zákoníku), podání alkoholu dítěti (§ 204 tr.
zákoníku)
Hlava V. – krádeţ (§ 205 tr. zákoníku), neoprávněné uţívání cizí věci (§ 207 tr.
zákoníku), neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
(§ 208 tr. zákoníku), poškození cizí věci (§ 228 tr. zákoníku)
Hlava VII. – nedovolené ozbrojování (§ 279 tr. zákoníku)
Hlava X. – maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 tr. zákoníku), křivé
obvinění (§ 345 tr. zákoníku), křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346 tr.
zákoníku), násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (§ 352 tr. zákoníku),
nebezpečné vyhrožování (§ 353 tr. zákoníku), nebezpečné pronásledování (§ 354 tr.
zákoníku), výtrţnictví (§ 358 tr. zákoníku)
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3.1.1 Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 tr.
zákoníku
V rámci probírané problematiky lze za nejdůleţitější ustanovení zvláštní části
trestního zákoníku povaţovat trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí, který
byl zákonodárcem systematicky zařazen do hlavy čtvrté – trestné činy proti rodině a
dětem, a jehoţ účelem je ochrana osob před projevy domácího násilí. Samotnou definici
domácího násilí však zákon postrádá, coţ se někdy stává předmětem polemik. Kritiky je
navrhováno, aby došlo k legálnímu vymezení tohoto pojmu, a to především z důvodu,
aby byl jeho výklad sjednocen a pojem mohl být vykládán všemi stejně.53 Dle mého
názoru však není moţné vytvořit příhodnou definici, která by vyčerpávajícím způsobem
zahrnovala všechny formy domácího násilí. K vymezení pojmu domácího násilí lze
obecně dospět dvěma způsoby. V prvním případě pomocí kazuistické definice, jeţ by
zahrnovala taxativní výčet jednání, která lze za domácí násilí povaţovat. U tohoto
vymezení by ovšem hrozilo riziko, ţe postupem času dojde k jednání, za které nebude
moţné násilnou osobu potrestat, protoţe nebude ve výčtu obsaţeno (zde by se uplatnila
zásada nullum crimen sine lege). Druhé moţné řešení lze naopak spatřovat v obecném
pojetí definice, coţ by ovšem neplnilo účel, kterého kritici chtějí dosáhnout, a to
z důvodu, ţe by toto vymezení stále nevytvářelo konkrétní představu o daném pojmu.
Trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí se podle § 199 tr. zákoníku
dopustí ten, „kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném
obydlí“. V souvislosti s tímto vymezením je třeba vyloţit, co se má na mysli
(i) týráním,(ii) osobou blízkou nebo jinou osobou a (iii) společným obydlím.
Pod termín týrání můţeme zahrnout rozličné neţádoucí jednání, nejen samotné
fyzické násilí, přičemţ takové jednání nemusí na týrané osobě ani zanechat následky na
zdraví. Fyzické násilí můţe však mít vliv na posuzování povahy a závaţnosti trestného
činu nebo na posuzování souběhu trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí
s dalšími trestnými činy.54 Pojem týrání není sice v trestním zákoníku definován, avšak
judikatura pro něj během času vymezila ustálenou definici. Rozumí se jím zlé nakládání
s osobou blízkou či jinou osobou ţijící s pachatelem ve společném obydlí, které,
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v důsledku vyššího stupně hrubosti a bezcitnosti a určité míře trvalosti, pociťuje
postiţená osoba jako těţké příkoří. Vyšší stupeň hrubosti a bezcitnosti je nutné
posuzovat s ohledem na celkové jednání pachatele, nejen na jednotlivé dílčí útoky.
Tímto přístupem, kdy se přihlíţí k útokům komplexně, lze vystihnout závaţnost jednání
pachatele a tím zajistit, ţe nebudou projednávány jednotlivé méně závaţné útoky jako
přestupky, jako tomu bylo před kriminalizací domácího násilí.55 Určitou míru trvalosti
jednání obsaţenou v definici je nutné odlišit od okolnosti podmiňující pouţití vyšší
trestní sazby uvedené v § 199 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, podle které je přísněji
potrestán ten, kdo osobu týrá po delší dobu. Delší dobou se rozumí trvání řádově
v měsících, přičemţ je nezbytné vzít v potaz četnost útoků i intenzitu týrání. Čím menší
intenzita, tím delší dobu bude muset takové zlé nakládání trvat, a naopak.56
Pachatel se pro naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu týrání osoby ţijící
ve společném obydlí musí dopouštět týrání na osobě, která s ním sdílí společné obydlí.
Můţe se jednat o osobu blízkou nebo jinou osobu, podmínka společného obydlí však
musí být splněna vţdy. Naopak nesmí jít o osobu, kterou má pachatel v péči nebo
výchově. V takovém případě by se jednalo o trestný čin týrání svěřené osoby podle
§198 tr. zákoníku, který je k trestnému činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí ve
vztahu speciality.57 Definici pojmu osoba blízká lze nalézt v § 125 tr. zákoníku.
Rozumíme jím příbuzného v pokolení přímém, osvojitele, osvojence, sourozence,
manţela a partnera. Osobou blízkou mohou být rovněţ i jiné osoby v poměru rodinném
nebo obdobném, a to v případě, ţe by újmu, kterou by utrpěla jedna z osob, druhá
důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Obydlím se dle § 133 tr. zákoníku rozumí „dům, byt nebo jiná prostora sloužící
k bydlení a příslušenství k nim náležející“. Pojem „společně obývaný dům nebo byt“
uvedený v předchozím trestním zákoně, byl tímto pojmem nahrazen, aby lépe
vystihoval, ve kterých prostorách můţe k domácímu násilí docházet. Jedná se o
jakoukoli prostoru, která má atributy domu nebo bytu. Obydlím tedy můţe být
například ubytovna, vysokoškolská kolej nebo chata. O společné obydlí se naopak
nejedná, pokud pachatel a oběť obývají kaţdý samostatný byt v nájemním domě a
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společně uţívají pouze některé prostory, například výtah nebo chodbu. V tomto případě
nelze z důvodu neexistence oněch specifických vztahů, které vyplývají ze společného
ţití, mluvit o spoluţití ve smyslu § 199 tr. zákoníku. Pachatel by byl za týrání
v takovýchto prostorách postiţen podle jiného ustanovení trestního zákoníku.58
V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, ţe pachatel a oběť nemusí
společně uhrazovat náklady na své potřeby, a tudíţ je kladen akcent na faktický stav
společného bydlení a nikoli na vedení společné domácnosti. K důleţitosti posuzování
tohoto faktického stavu se vyjádřil i Ústavní soud ve svém usnesení sp. zn. III. ÚS
1285/08 ze dne 26. června 2008. V předmětném rozhodnutí zdůraznil, ţe k naplnění
znaku souţití ve společně obývaném bytě nebo domě59 není třeba trvalá přítomnost
pachatele v obydlí, ani vedení společné domácnosti s obětí. Pachatel nemusí být v bytě
trvale hlášen ani není překáţkou, pokud má vlastní byt či často cestuje. Ústavní soud
vyslovil názor, ţe k naplnění znaku souţití ve společném obydlí postačí, kdyţ „pachatel
do obydlí poškozené pravidelně dochází, často se tam zdržuje, běžně tam přespává a
sdílí tak trvalým způsobem s poškozenou její soukromí“. K tomu Ústavní soud dodal, ţe
musí jít „o stav, kdy si pachatel v obydlí může počínat „jako doma", tzn. má zde práva
jako domácí osoba, jako člen rodiny a nikoli jako pouhý host“. Na závěr Ústavní soud
konstatoval, ţe pokud by bylo toto ustanovení vykládáno restriktivněji, jednalo by se o
popření jeho účelu, neboť jeho smyslem je vypořádat se se sociálně patologickým
fenomén tzv. domácího násilí v celé jeho šíři.
S výše uvedenými závěry lze souhlasit i vzhledem ke skutečnosti, ţe v průběhu
dlouhodobých vztahů postiţených domácím násilím se dočasné opuštění obydlí
pachatelem nebo obětí a následný návrat vyskytuje jako běţný jev. K tomuto dochází z
důvodu, ţe ve společném obydlí ţijí osoby blízké nebo jiné osoby pospolu, čímţ mezi
nimi vznikají specifické vztahy a určitá forma vzájemné závislosti, v důsledku čehoţ se
souţití těchto osob neustále obnovuje. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, ţe
na důvodu spoluţití osob nezáleţí. Domácí násilí můţe probíhat kromě klasického
společného bydlení rodiny například i mezi studenty, kteří spolu sdílejí pokoj na
vysokoškolské koleji, mezi spolubydlícími v pronajatém bytě nebo mezi rozvedenými
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manţeli, kteří bydlí v rodinném domě kaţdý v jiném patře.60 Společné obydlí tedy
jednoznačně představuje specifický znak tohoto trestného činu. Pokud se ohroţená
osoba od násilníka odstěhuje a násilí přetrvává, nejsou jiţ nadále splněny znaky
skutkové podstaty trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí, a bude se
tudíţ jednat o jiný trestný čin. Tuto situaci je třeba odlišit od případů, kdy k týrání
dochází mimo společně obývané prostory. Násilné útoky spáchané mimo společné
obydlí jsou stále povaţovány za domácí násilí, například pokud pachatel oběť týrá při
společné procházce v parku. Z toho vyplývá, ţe není důleţité místo, kde k násilí
dochází, ale vazby mezi jeho aktéry, které vznikají v průběhu jejich spoluţití ve
společném obydlí.
Pachatel můţe svým jednáním naplnit i okolnosti podmiňující pouţití vyšší trestní
sazby, pokud (i) osobu týrá zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, (ii) způsobí jí
těţkou újmu na zdraví nebo smrt, (iii) dopouští se takového jednání po delší dobu nebo
(iv) nejméně na dvou osobách.
Vymezení skutkové podstaty trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí
shledávám vyhovujícím. Za nedostatek však povaţuji skutečnost, ţe se předmětný
trestný čin nenachází ve výčtu trestných činů, jejichţ nepřekaţení a neoznámení je dle
§ 367 a § 368 tr. zákoníku trestné, ačkoli typově příbuzný trestný čin týrání svěřené
osoby lze mezi těmito trestnými činy nalézt. Toto povaţuji za zcela nelogické a
přikláním se k názoru odborníků61, ţe by do tohoto výčtu měl být doplněn. Pro jeho
zařazení mezi trestné činy nepřekaţení a neoznámení trestného činu mluví také fakt, ţe
lékaři jsou v případě odhalení následků domácího násilí velmi často nečinní a tyto
skutečnosti organům činným v trestním řízení nesdělují.62

3.1.2 Trestný čin týrání svěřené osoby dle § 198 tr. zákoníku
Další důleţité ustanovení ve zvláštní části trestního zákoníku, které je potřeba
v souvislosti s domácím násilím zmínit, představuje trestný čin týrání svěřené osoby dle
§ 198 tr. zákoníku. Důvodem je skutečnost, ţe za domácí násilí lze povaţovat i situace,
kdy například rodiče týrají svého potomka, nebo případy, kdy pachatel vedle týrání
60
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svého manţela/druha útočí souběţně rovněţ na jeho dítě. Taková jednání se posuzují
jako týrání svěřené osoby podle § 198 tr. zákoníku i v případě, ţe dítě ţije s pachatelem
ve společném obydlí, protoţe tento trestný čin je k trestnému činu týrání osoby ţijící ve
společném obydlí ve vztahu speciality.
Objekt trestného činu týrání svěřené osoby představuje zájem společnosti na
ochraně jedinců, kteří se z nějakého důvodu ocitnou v péči nebo výchově jiných osob.
Tímto důvodem bývá nejčastěji věk (dítě či naopak starý člověk) nebo tělesné, případně
duševní postiţení. Legální definice pojmu svěřená osoba neexistuje, a tudíţ jej odborná
literatura vymezuje jako souhrnné označení pro osoby, které si nemohou samy opatřit
pomoc, takţe se stávají odkázanými na osobě, která o ně pečuje.63 Přitom těmito
osobami lze rozumět nejen děti, ale i zletilé osoby neschopné se o sebe postarat. U
dospělých osob je rozhodující faktický stav, nikoli například omezení svéprávnosti nebo
přiznaný stupeň invalidity.64
Mezi pachatelem a obětí musí existovat vztah péče nebo výchovy, který nelze
chápat pouze ve formálním slova smyslu, nýbrţ i jako stav faktický, vzniklý například
na základě konkludentní dohody. Jako příklad lze uvést situaci, kdy by dítě týral druh
matky, který není jeho otcem, avšak s matkou a dítětem sdílí společnou domácnost a
k dítěti se chová jako rodič a vychovává ho i bez existence takové povinnosti na základě
platné právní úpravy nebo bez výslovné dohody s matkou.65
Výklad pojmu týrání byl proveden jiţ výše u skutkové podstaty trestného činu
týrání svěřené osoby, přesto povaţuji za vhodné na tomto místě uvést, ţe týrání nemusí
spočívat pouze v konání, ale také v opomenutí. Opomenutí se často vyskytuje právě u
trestného činu týrání svěřené osoby, kdy pachatel obětem neposkytuje například stravu
nebo zdravotní péči.
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Péče můţe být i jen dočasná, tudíţ pachatelem tohoto trestného činu můţe být například i učitel nebo
ošetřovatel v domovech pro seniory.
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3.1.3 Trestný čin nebezpečné pronásledování dle § 354 tr. zákoníku
Oběti domácího násilí se po ukončení vztahu s násilným partnerem často setkávají
s jednáním, které bylo zákonodárcem relativně nedávno kriminalizováno jako trestný
čin nebezpečné pronásledování podle § 354 tr. zákoníku.66 U tohoto trestného činu se
vţilo označení „stalking“. Předmětný pojem byl poprvé pouţit v 90. letech 20. století v
USA forenzními psychology Meloyem a Gothardem ve významu úmyslného,
zlovolného a opakovaného pronásledování a obtěţování jiné osoby, jeţ zahrnuje i
fyzické napadení a usmrcení oběti.67 Doslovně ho lze přeloţit z anglického jazyka jako
„pronásledování“, případně i „stopování divoké zvěře“.68 Důvodem je skutečnost, ţe
oběť stalkingu často proţívá při pronásledování stejné pocity jako lovená zvěř.69 Ačkoli
existenci takovéto chorobné vazby na jinou osobu zaznamenali psychiatři jiţ v 18.
století, otázka kriminalizace stalkingu se stala velkým tématem aţ v 90. letech 20.
století.70 V této době došlo ke zvýšení mnoţství případů, které končily tragicky.
Mnohdy se jednalo o pronásledování známých osobností, o které jevily velký zájem
média, a proto tato problematika začala být často diskutovanou i v oblasti trestní
politiky. K celkovému nárůstu obětí značně přispěl vývoj techniky, zejména
komunikačních technologií, s jejichţ pomocí je pro pachatele kontakt s obětí snáze
dostupný a není tak časově náročný jako samotné fyzické pronásledování.
V České republice došlo po velkých debatách ke kriminalizaci stalkingu aţ v roce
2010, kdy byl jako trestný čin nebezpečné pronásledování zařazen do hlavy X. tr.
zákoníku (trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, díl 5. trestné činy narušující
souţití lidí). Nelze pochybovat o tom, ţe objekt předmětného trestného činu představuje
zájem na klidném občanském souţití, avšak zůstává otázkou, proč nebyl zákonodárcem
zařazen mezi trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního
66

Doc. Čírtková ve své knize Moderní psychologie pro právníky uvádí, ţe podle výzkumů z USA je
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tajemství, tj. do 2. dílu hlavy II. tr. zákoníku. O takovémto zařazení lze uvaţovat jako o
vhodnějším z důvodu lepšího vystiţení podstaty tohoto trestného činu, kdy by měl být
vyjádřen především zájem společnosti na ochraně tělesné a duševní integrity
pronásledované osoby a na její osobní svobodě a soukromí.
Pachatelé trestného činu nebezpečného pronásledování sniţují kvalitu ţivota obětí a
ohroţují jejich bezpečnost dlouhodobým (lze říci aţ patologickým) pronásledováním,
které má alespoň jednu z forem výslovně uvedených v § 354 tr. zákoníku. Podstatou
této podoby agrese je buď (i) vyhroţování pachatele ublíţením na zdraví nebo
způsobením jiné újmy oběti či osobě jí blízké, (ii) vyhledávání osobní blízkosti oběti,
případně její sledování, (iii) vytrvalé kontaktování, (iv) omezování v obvyklém způsobu
ţivota nebo (v) zneuţívání jejích osobních údajů za účelem získání osobního či jiného
kontaktu. Takové jednání musí být současně způsobilé vzbudit v oběti důvodnou obavu
o její ţivot nebo zdraví, případně o ţivot a zdraví osob jí blízkých. Pro naplnění
skutkové podstaty předmětného trestného činu je tedy zapotřebí splnit kumulativně tři
podmínky − dlouhodobost, formu pronásledování a způsobilost vzbudit důvodné obavy
o ţivot a zdraví.
Podmínka dlouhodobosti pronásledování je splněna opakováním jednání a současně
jeho trváním po určitou dobu. Komentář k této problematice uvádí, ţe „z klinického
hlediska jsou pod stalking zahrnovány jen takové způsoby pronásledování, které
představují opakované, trvající, nechtěné navazování kontaktů s obětí za použití násilí
nebo jiných srovnatelných praktik (vydírání, útisku apod.), přičemž se zde opakováním
rozumí více než 10 pokusů o kontakt, trvajícím obdobím pak minimálně doba 4 týdnů.“71
Podobné určení frekvence útoků lze nalézt také ve Stanovisku odboru bezpečnostní
politiky Ministerstva vnitra České republiky ze dne 2. března 2010, č. j. MV-226622/OBP-2010. Takto stanovenou frekvenci a trvalost jednání lze však povaţovat pouze
za orientační. U kaţdého jednotlivého případu je zapotřebí přihlédnout zejména
k intenzitě útoků a jejich nebezpečnosti s tím, ţe čím je chování pachatele
nebezpečnější, tím kratší doba postačí k naplnění znaku dlouhodobosti.
Jelikoţ se pachatelé dopouštějí širokého spektra forem obtěţování oběti, jsou
v trestním zákoníku tyto formy vymezeny dostatečně obecně, přičemţ je zapotřebí je
71
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vykládat v co nejširším smyslu slova, aby pod ně bylo moţné tyto různé projevy
zahrnout. Všechny aktivity pachatelů mají společný záměr, který lze spatřovat v
ohroţení psychické či fyzické integrity osoby. Jedná se například o poškození věcí
oběti, její neustále kontaktování pomocí SMS zpráv, e-mailů, telefonátů či jinými
prostředky komunikace, pronásledování při cestě do práce nebo na nákup, demonstrace
síly například prostřednictvím výhruţek ublíţením na zdraví.72 Výhrůţky nemusí
pachatel činit přímo před poškozeným, postačí, kdyţ je poškozenému výhruţka
adresována a pachatel ví, ţe se o ní dozví. Můţe ji například sdělit dopisem nebo
prostřednictvím jiné osoby.
Všechny formy obtěţování musí splnit podmínku způsobilosti vzbudit v oběti
důvodnou obavu o ţivot nebo zdraví, a to ať jí samotné nebo osob jí blízkých.
„Důvodnou obavou se zde rozumí obava objektivně způsobilá vyvolat vyšší stupeň obav,
úzkosti nebo jiného tísnivého pocitu ze zla, kterým je na poškozeného působeno, přičemž
však není nutné, aby takový pocit v poškozeném skutečně vyvolala.“73 Pro zhodnocení,
zda lze určité obtěţování povaţovat za schopné vzbudit v oběti důvodnou obavu, je
nutné posoudit jeho povahu a závaţnost. V této souvislosti se přihlíţí například k věku
osoby, vůči které bylo obtěţování uţito (obava můţe být vyvolána spíše u dítěte či
naopak starší osoby), či k chování pachatele, které jednání doprovázelo (vyhroţování
ublíţením na zdraví provázené sevřením ruky v pěst a přibliţováním se k oběti).
V případech domácího násilí se jedná o formu tzv. ex-partner stalkingu (tato forma
tvoří víc jak 50 % všech případů pronásledování).74 U pachatelů nebezpečného
pronásledování, u nichţ byla zjištěna recidiva, se prokázalo, ţe jejich předchozí jednání
z velké míry souviselo s násilnou trestnou činností, kde poškozenými byly většinou
stejné osoby jako v řízení o stalkingu, a to zejména bývalé partnerky pachatelů. Lze
tedy konstatovat, ţe stalking často představuje další stádium předešlých sporů mezi
pachatelem a obětí.75 Stalker se zaměřuje na oběť domácího násilí, vzbuzuje v ní pocit
strachu a pokouší se tím buď o obnovení kontroly a moci, nebo o mstu za újmu
způsobenou odsouzením. Pachatel si není schopen připustit vinu za páchání domácího
72
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násilí, přičemţ se domnívá, ţe se sám stal obětí a ţe jej ex-partnerka poškodila. Znalci,
kteří mají s pachateli stalkingu značné zkušenosti, upozorňují, ţe s rizikem násilného
chování je nutné počítat především u osob, které jsou ve svém jednání motivováni
pomstou.
V této souvislosti povaţuji za důleţité upozornit na to, jaký vliv má pachatelovo
jednání na ţivot oběti. Pronásledovaným osobám přináší váţné, zejména psychické a
sociální následky. Z výsledků nedávného kriminologického výzkumu vyplývá, ţe více
jak 18 % obětí stalkingu si změnilo telefonní číslo, téměř 13 % upravilo své obvyklé
trasy do práce nebo na nákup a 7 % se dokonce přestěhovalo.76 U obětí domácího násilí
lze spatřovat ještě větší úskalí v tom, ţe si po ukončení násilných incidentů většinou
musí budovat nový ţivot a z důvodu pronásledování jsou posléze nuceny své návyky
opět měnit. Otevírají se v nich staré rány způsobené týráním, přidávají se nové a jejich
kvalita ţivota je v důsledku neustálého strachu, kdy a kde se pronásledovatel objeví,
značně sníţena. Z těchto důvodů oběti pociťují bezmoc a zaţívají depresivní stavy,
přičemţ stále narůstá jejich nedůvěra v okolí. S ohledem na tyto skutečnosti lze
pochopit, proč má aţ jedna čtvrtina obětí sebevraţedné myšlenky.77 Docentka Čírtková
upozorňuje, ţe pomoc těmto osobám není snadná. Hlavní krok k ochraně oběti tkví
v těchto případech v zajištění jejího bezpečí a zdůrazňování, aby eliminovala jakýkoli
moţný kontakt s pachatelem, zejména aby nereagovala na jeho zprávy či telefonáty. Po
ukončení útoků je pro oběť vhodná účast na terapii.78
Lze konstatovat, ţe legislativní zakotvení stalkingu v právním řádu České republiky
představuje nepochybně důleţitý a správný krok, a to zejména z důvodu, ţe před
zařazením této skutkové podstaty do trestního zákoníku bylo postihování takových
útoků z pohledu trestního práva obtíţné. Pokud totiţ byly jednotlivé útoky posuzovány
individuálně, nedosahovaly většinou takové intenzity, aby mohly být postiţitelné
v rámci trestního práva.
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3.1.4 Trestný čin nebezpečné vyhrožování dle § 353 tr. zákoníku
Trestného činu nebezpečné vyhroţování se dopustí podle § 353 tr. zákoníku ten,
„kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou
takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu“.
Tento trestný čin hrál pro oběti domácího násilí roli především před zakotvením
skutkové podstaty týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě nebo domě, protoţe
jednotlivé útoky násilné osoby bylo nutné podřazovat pod různé skutkové podstaty.
V případech domácího násilí dochází k vyhroţování ohroţené osobě poměrně často,
nicméně ne vţdy výhruţky dosahují takové intenzity, aby bylo moţné jednání pachatele
povaţovat za trestný čin. Musí se jednat o závaţnou výhruţku, která směřuje k
usmrcení, těţké újmě na zdraví nebo jiné těţké újmě. Jinou těţkou újmou se rozumí
hrozba, která má srovnatelné důsledky nastávající v případě usmrcení či těţké újmy na
zdraví, přičemţ je vţdy nezbytné vzít v potaz všechny okolnosti případu a subjektivní
pocit osoby, které pachatel vyhroţuje. Za jinou těţkou újmu lze povaţovat například
„vyhrožování způsobením škody velkého rozsahu nebo škody na věci vysoké umělecké
hodnoty, ke které má navíc poškozený citový vztah, stejně tak se může jednat také
o újmu nemajetkové povahy, jako je vyhrožování usmrcením nebo těžkou újmou na
zdraví i osobě poškozenému blízké, únosem osoby blízké apod.“.79 Výhruţka však nesmí
slouţit k vynucení nějakého chování, pokud by sledovala takový účel, jednalo by se o
jiný trestný čin a to trestný čin vydírání podle § 175 tr. zákoníku.80
Judikatura vztahující se k trestnému činu nebezpečného vyhroţování se stala
základem pro dovození pravidel k některým znakům trestného činu nebezpečného
pronásledování. Podobně jako u nebezpečného pronásledování musí dojít u oběti
k reálné moţnosti vzbuzení důvodné obavy. K důvodné obavě viz výklad v předchozí
podkapitole. Nelze hodnotit pouze slovní obsah výhruţky pachatele, nýbrţ je nezbytné
provést hodnocení v souvislosti s jeho dalším chováním. Z toho vyplývá, ţe například
obsahem výhruţky usmrcením nemusí nutně být přímé slovní vyjádření úmyslu osobu
usmrtit, postačí posunky, které jsou obecně vnímány jako hrozba smrti.81 Naopak z
pouhého pronesení výhruţky usmrcením v případě probíhající hádky, kdy osoba jedná
79
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ve vzteku a z jejího chování neplyne reálné ohroţení ţivota, nelze vyvozovat úmysl
usmrtit.82

3.2 Srovnání se slovenskou hmotněprávní úpravou
K porovnání trestněprávní úpravy domácího násilí v českém právním řádu jsem si
vybrala Slovenskou republiku, a to z důvodu, ţe historický vývoj Slovenské a České
republiky se ubíral stejným směrem a oba státy sdílejí obdobné hodnoty, tudíţ je
zajímavé sledovat, jak se právní úprava vyvíjela po rozdělení Československé republiky
na dva samostatné státy a v čem se přístup k řešení domácího násilí v trestním právu
obou zemí odlišuje.
V této podkapitole porovnám úpravu trestných činů, které byly rozebrány výše, se
slovenskou úpravou. Na úvod je třeba zmínit, ţe na Slovensku se problematikou
domácího násilí začali zabývat dříve neţ u nás. Stejně jako v České republice i na
Slovensku měly velkou zásluhu na legislativních změnách především neziskové
organizace. Současná slovenská úprava trestního práva hmotného je obsaţena v zákoně
č. 300/2005 Z.z., trestný zákon (dále jen „tr. zákon SR“ nebo „trestní zákon SR“).

3.2.1 Trestný čin týrání blízké osoby a svěřené osoby dle § 208 tr. zákona
SR
V souvislosti s domácím násilím lze na Slovensku povaţovat za nejčastěji páchaný
trestný čin týrání blízké osoby a svěřené osoby podle § 208 tr. zákona SR.83 Tento
trestný čin byl do slovenské legislativy zaveden v roce 1999, tedy o 5 let dříve, neţ se
tak stalo v České republice. Při porovnání skutkových podstat trestných činů týrání
blízké osoby a svěřené osoby podle § 208 tr. zákona SR a trestných činů týrání osoby
ţijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku a týrání svěřené osoby podle
§ 198 tr. zákoníku lze nalézt hned několik odlišností. Nejmarkantnější rozdíl spatřuji v
tom, ţe se slovenský zákonodárce rozhodl postihnout dvě trestná jednání v jediné
skutkové podstatě.84
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Srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. listopadu 1993, sp. zn. 5 To 76/93.
GAZAREKOVÁ, Lucia; PAVELKOVÁ, Broňa. Pravne prostriedky ochrany pred násilím v manţelstve
v slovenskom právnom poriadku. Acta iuridica olomucensis. s. 75.
84
Ust. § 208 odst. 1 tr. zákona SR zní: „Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti
alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie – a) bitím, kopaním, údermi,
83
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Další významnou odlišnost představuje skutečnost, ţe ve slovenské právní úpravě
není podstatným znakem skutkové podstaty předmětného trestného činu společné
souţití pachatele a oběti (jak je tomu u trestného činu týrání osoby ţijící ve společném
obydlí), nýbrţ podmínka, ţe k týrání musí dojít mezi osobami blízkými.
Pojem osoby blízké definuje zákonodárce v ustanovení § 127 tr. zákona SR.
Vymezení v § 127 odst. 4 tr. zákona SR se shoduje s úpravou v § 125 tr. zákoníku,
avšak § 127 odst. 5 tr. zákona SR definici oproti české právní úpravě dále rozšiřuje.
Toto rozšíření, provedené v roce 2002, sledovalo úmysl postihnout pachatele, který se
dopouští násilí na bývalém partnerovi. Předmětného cíle dosahuje výše uvedené
ustanovení vyjmenováním trestných činů85, u kterých se za osobu blízkou povaţuje také
bývalý manţel, druh, bývalý druh, rodič společného dítěte a osoba, která je ve vztahu
k nim osobou blízkou podle předchozího odstavce, a také osoba, která s pachatelem ţije
nebo ţila ve společné domácnosti.
Ustanovení § 208 tr. zákona SR vymezuje, jakým chováním se rozumí týrání blízké
nebo svěřené osoby. Na rozdíl od české právní úpravy předmětné ustanovení výslovně
uvádí, ţe se můţe jednat jak o fyzické, tak psychické utrpení, přičemţ jednotlivé
způsoby týrání demonstrativně vyjmenovává. Stejně jako v české právní úpravě nemusí
u oběti dojít k následkům na zdraví.
Další odlišnost spočívá ve výši trestu odnětí svobody, kterou lze pachateli v obou
státech uloţit. Zatímco v České republice můţe být podle základní skutkové podstaty
trestného činu týrání svěřené osoby pachatel potrestán trestem odnětí svobody na 1 rok
aţ 5 let a u trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí je tato sankce
stanovena v rozmezí 6 měsíců aţ 4 let, podle slovenské právní úpravy lze pachateli

spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym
sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo
iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť; b)
bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej
starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania; c)
nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž
alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie; d)
vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo; e) neodôvodneným obmedzovaním v
prístupe k majetku, ktorý má právo užívať – potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“
85
Mezi tyto trestné činy patří vydírání podle § 189 tr. zákona SR, znásilnění podle § 199 odst. 2 tr.
zákona SR, sexuální násilí podle § 200 ods. 2 tr. zákona SR, sexuální zneuţívání podle § 201 odst. 2 tr.
zákona SR, týrání blízké osoby a věřené osoby podle § 208 tr. zákona SR, nebezpečné vyhroţování podle
§ 360 odst. 2 tr. zákona SR a nebezpečné pronásledování podle § 360a tr. zákona SR.
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uloţit trest odnětí svobody podstatně vyšší, a to v rozmezí od 3 do 8 let. Slovenskou úpravu
výše trestu odnětí svobody shledávám zbytečně příliš přísnou. Jak uvádím níţe (viz kapitola
3.3 „Úprava v obecné části trestního zákoníku“), trestní sankce by měla plnit vedle funkce
odplaty ve velké míře funkci výchovnou. Domnívám se, ţe je především třeba se zaměřit na
terapeutické působení na pachatele a pokusit se o změnu jeho myšlení. K této funkci však
přísný trest v podobě odnětí svobody dostatečně nepřispívá.

3.2.2 Trestný čin nebezpečného vyhrožování dle § 360 tr. zákona SR a
trestný čin nebezpečného pronásledování dle § 360a tr. zákona SR
Trestný čin nebezpečného vyhroţování upravuje § 360 odst. 1 tr. zákona SR
následovně: „Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou
ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím
slobody až na jeden rok.“. Z uvedeného vyplývá, ţe skutkovou podstatu předmětného
trestného činu upravuje slovenský i český právní řád zcela totoţně.
Odlišnosti od české právní úpravy shledávám u trestného činu nebezpečného
pronásledování, který zavedl slovenský zákonodárce do trestního zákona SR v roce
2011. Nebezpečné pronásledování je v § 360a odst. 1 tr. zákona SR vymezeno
následovně: „Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť
dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo
podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na
zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe; b) vyhľadáva jeho osobnú
blízkosť alebo ho sleduje; c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo
elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli; d) zneužije jeho
osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu; alebo e) ho inak
obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života; potrestá sa odňatím slobody až na jeden
rok.“
Lze konstatovat, ţe předmětný trestný čin je koncipován v zásadě podobně jako
v České republice. Aby došlo k naplnění znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu,
musí se jednat o dlouhodobé pronásledování, které má alespoň jednu z forem
stanovených zákonem a můţe u oběti vzbudit důvodnou obavu o ţivot nebo zdraví její
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nebo osob jí blízkých nebo můţe podstatným způsobem zhoršit kvalitu jejího ţivota.86
Jednotlivé formy pronásledování vyjmenované v zákoně se v obou právních řádech
v podstatě neliší, avšak rozdíl lze spatřovat v existenci znaku zhoršení kvality ţivota
oběti uvedený v tr. zákoně SR, který ve skutkové podstatě trestného činu nebezpečné
pronásledování představuje alternativu ke znaku moţnosti vzbuzení důvodné obavy.
Lze usuzovat, ţe znak zhoršení kvality ţivota oběti můţe lépe vystihovat pojetí podstaty
předmětného trestného činu. Jak bylo uvedeno v podkapitole týkající se úpravy
trestného činu nebezpečné pronásledování v české právní úpravě, oběti jsou často
v důsledku chování pachatele nuceny měnit své ţivotní návyky, coţ můţe způsobovat
ve větší míře právě zhoršení kvality jejich ţivota. Prokazování takového zhoršení se dle
slovenské praxe jeví méně problematické neţ prokazování moţnosti vzniku důvodné
obavy. S ohledem na tyto skutečnosti se domnívám, ţe tato slovenská zkušenost by
měla být zohledněna i v naší právní úpravě.

3.3 Úprava v obecné části trestního zákoníku
Jak jiţ bylo řečeno výše, trestní právo představuje aţ krajní prostředek řešení
ochrany jednotlivců a společnosti, a tudíţ je vhodné, aby v případech domácího násilí
niţší intenzity byla násilná osoba postiţena podle správních předpisů. Naopak pokud
jednání pachatele dosahuje intenzivnější a závaţnější formy, lze ochranu oběti účinně
zajistit jen prostřednictvím institutů trestního práva, mimo jiné systémem sankcí, které
lze za spáchaný trestný čin uloţit. Důleţitost sankcionování pachatelů domácího násilí
prostředky trestního práva spatřuji především v jeho preventivní funkci. Hrozba
trestního postihu můţe totiţ pachatele odradit od jeho protiprávního jednání více neţ
hrozba postihu prostředky správního práva. Prostřednictvím správního práva lze
pachateli domácího násilí uloţit pokutu do výše 20.000,- Kč, případně spolu s pokutou
uloţit zákaz pobytu87, zatímco sankce ukládané v rámci trestního práva jsou přísnější, a
mohou tak pachatele postihnout účinněji.
Přestoţe sankcionování domácího násilí prostředky trestního práva má své
nesporné výhody, povaţuji za vhodné na tomto místě zmínit i jistou nedokonalost
současné právní úpravy, kterou spatřuji v jejím přílišném zaměření na represivní postih
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ČENTÉŠ, Jozef. Trestný zákon: velký komentár. s. 683.
Viz § 49 odst. 2 zákona o přestupcích.
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pachatele za spáchaný trestný čin oproti orientaci na jeho výchovu. Trestní sankce mají
spíše funkci odplaty neţ rehabilitační účinky, a tudíţ případné odsouzení pachatele
nemusí zajistit dostatečnou ochranu oběti. Například po dobu, kdy pachatel vykonává
nepodmíněný trest odnětí svobody, se oběť můţe cítit v relativním bezpečí, po
propuštění však bývá pachatel často ještě více agresivní a chce se oběti pomstít za to, ţe
mu trestním stíháním přivodila újmu.
V případě trestněprávního postihu domácího násilí je nezbytné brát v potaz jeho
specifika a přistupovat k jeho řešení citlivě zejména s ohledem na předchozí citové i
ekonomické vazby pachatele a oběti. Pro sankcionování pachatelů domácího násilí má
soud na výběr pouze omezenou škálu trestů. Můţe uloţit trest nepodmíněného odnětí
svobody, který však představuje velký zásah do celé rodiny pachatele, protoţe působí
újmu v podobě difamujícího účinku i zbytku rodiny. Soud můţe rovněţ uloţit některý
z alternativních trestů, které nejsou spojeny přímo s odnětím svobody. Obecně lze
v alternativním řešení trestních věcí spatřovat moţnost individualizace přístupu
k pachateli a větší zohlednění povahy trestného činu a osobnosti pachatele. Jedná se o
účinné a citlivé řešení konfliktů komplexně jak z roviny formálně právní, tak s ohledem
na konkrétní mezilidské vztahy.88 Moţnými alternativními tresty v případech domácího
násilí jsou podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (tj. podmíněný odklad výkonu
trestu odnětí svobody a podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem),
za podmínek uvedených v § 81 a násl. tr. zákoníku a trest obecně prospěšných prací
ukládaný na základě § 62 a násl. tr. zákoníku. Jiné alternativní tresty jako například
domácí vězení nebo peněţitý trest není v těchto případech vhodné ukládat, protoţe by
nepostihovaly podstatu pachatelova jednání.89
Ze statistiky provedené Institutem pro kriminologii a sociální prevenci 90 na souboru
517 pachatelů odsouzených za trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí91
v letech 2005−2012 vyplývá, ţe nejčastěji byl soudem uloţen podmíněný odklad
výkonu trestu odnětí svobody s dohledem podle § 84 tr. zákoníku (ve 411 případech),
88

SOTOLÁŘ, Alexander; ŠÁMAL, Pavel; PÚRY, František. Alternativní řešení trestních věcí v praxi.
Vyd. 1. s. 18–19.
89
Například trest domácího vězení by se vzhledem k situaci poněkud minul účinkem, protoţe v případě
domácího násilí je cílem pachatele a oběť naopak oddělit.
90
MARTINKOVÁ, Milada; SLAVĚTÍNSKÝ, Vladan; VLACH, Jiří. Vybrané problémy z oblasti
domácího násilí v ČR. Vyd. 1. s. 77.
91
Do statistiky jsou zahrnuti i pachatelé trestného činu týrání osoby ţijící ve společném bytě nebo domě
podle předchozí trestněprávní úpravy.
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dále pak nepodmíněný trest odnětí svobody, během kterého došlo k podmíněnému
propuštění z výkonu trestu podle § 88 tr. zákoníku (v 51 případech) a třetím nejčastěji
ukládaným trestem byl trest obecně prospěšných prací podle § 62 tr. zákoníku (ve 39
případech).92
V případě podmíněného odsouzení můţe soud uloţit podmíněně odsouzenému
podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, jejichţ
demonstrativní výčet uvádí § 48 odst. 4 tr. zákoníku. Tato omezení a povinnosti mají
slouţit k odstranění skutečných nebo potencionálních kriminogenních faktorů, které v
konkrétním případě vedly podmíněně odsouzeného k páchání trestné činnosti, a soud
jich můţe ukládat i více vedle sebe. Pro odsouzeného znamenají moţnost výběru, jestli
je bude dodrţovat a předejde tak další trestné činnosti a změně tohoto trestu
v nepodmíněný trest odnětí svobody, nebo ne. Z tohoto výčtu nás u problematiky
domácího násilí se zaměřením na pomoc obětem zajímají zejména ustanovení
§ 48 odst. 4 písm. b), d) a e) tr. zákoníku, podle nichţ můţe soud uloţit podmíněně
odsouzenému povinnosti: (i) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a
převýchovy, (ii) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství a
(iii) zdrţet se návštěv nevhodného prostředí, kulturních a jiných společenských akcí a
styku s určitými osobami.
V souvislosti s výše uvedenými programy sociálního výcviku, převýchovy a
psychologického poradenství naráţíme v České republice na dosud neřešený problém.
Pro pachatele násilných trestných činů sice existují resocializační programy, avšak
ţádné nejsou specializované konkrétně na pachatele domácího násilí. Zákonodárce
doposud nevyřešil problematiku akreditace takovýchto speciálních programů. To sice
nepředstavuje překáţku pro vyuţívání obecných resocializačních programů i pro
pachatele domácího násilí, avšak soudy v těchto případech této moţnosti příliš
nevyuţívají, přičemţ se lze domnívat, ţe částečně z důvodu pochybností o jejich
kvalitě.
Z jiţ výše zmíněné statistiky provedené Institutem pro kriminologii a sociální
prevenci93 lze vyčíst, kolika pachatelům ze zkoumaného souboru 517 pachatelů
92

Více viz příloha č. 7.
MARTINKOVÁ, Milada; SLAVĚTÍNSKÝ, Vladan; VLACH, Jiří. Vybrané problémy z oblasti
domácího násilí v ČR. Vyd. 1. s. 78.
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odsouzených za trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí94 byla v letech 2005
aţ 2012 uloţena povinnost účasti ve výše zmíněných programech. K uloţení povinnosti
podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy došlo pouze v 6
případech a povinnost podrobit se vhodnému programu psychologického poradenství
byla uloţena jen 15 z těchto pachatelů.95 Podle mého názoru představuje kombinace
sankce a určitého resocializačního antiagresivního programu pro násilné osoby ţádoucí
přístup a účast v takovýchto programech by měla být ukládána odsouzeným za domácí
násilí vţdy, protoţe pachatel potřebuje změnit své myšlení, aby se uţ k násilí dále
neuchyloval.
V rámci těchto programů se sociální pracovníci a terapeuti při práci s pachatelem
zaměřují na tři oblasti. Zaprvé by se měl pachatel pokusit o pohled na své jednání očima
oběti a uvědomit si tak podstatu problému. Dále dochází k pokusům o jeho motivování
k převzetí zodpovědnosti za čin, kterého se dopustil, a ke změně postojů k okolí,
především k rodině. V neposlední řadě je důraz kladen také na prezentování moţností,
jak se vyrovnat s určitými problematickými ţivotními událostmi jinak neţ za pouţití
násilí. Dochází k posilování sebeúcty pachatele a pochopení, ţe násilí není prostředkem
k řešení problémů. Úspěšnost programu se však vţdy odvíjí od ochoty pachatele učit se
těmto novým hodnotám a vzorcům chování.96
Zahraniční zkušenosti s antiagresivními programy pro pachatelé domácího násilí
jsou pozitivní a poukazují na účinnost takovýchto programů. Například v Německu byly
u pachatelů domácího násilí, kteří prošli celým programem, vysledovány pozitivní
změny v chování. Naučili se za své chování převzít zodpovědnost, uvědomili si jeho
následky, sníţila se u nich recidiva a zlepšilo se jejich chování v partnerských
vztazích.97
Další moţnou přiměřenou povinností uloţenou podle § 48 odst. 4 písm. e)
tr. zákoníku je povinnost „zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních,
94

Do statistiky jsou zahrnuti i pachatelé trestného činu týrání osoby ţijící ve společném bytě nebo domě
podle předchozí trestněprávní úpravy.
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Více viz příloha č. 8.
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Více viz např. Diakonie CČE. Skupinový terapeutický program. [online]. [© 2015] [cit. 2015-03-31].
Dostupné z: http://www.nasilivevztazich.cz/skupinovy-terapeuticky program/ nebo Persefona
www.persefona.cz. Z labyrintu násilí. [online]. [© 2008 – 2015] [cit. 2015-03-31]. Dostupné z:
http://persefona.cz/projekty.php?page=projekty-z-labyrintu-nasili
97
K těmto programům více BUSKOTTE, Andrea. Z pekla ven: žena v domácím násilí. Vyd. 1. s. 131134.
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kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami“. Dodrţení
takovéhoto zákazu má zabránit pachateli v narušení vedení řádného ţivota. Toto
ustanovení primárně míří například na pachatele odsouzeného pro trestný čin spáchaný
v souvislosti s omamnými a psychotropními látkami, kdy se má zdrţet návštěvy míst,
kde by měl k těmto látkám přístup, a styku s osobami, které je uţívají, aby u něho
nedošlo k podnícení potřeby tyto látky uţívat.98 Domnívám se však, ţe by bylo účelné
jej v části týkající se zákazu styku s určitými osobami pouţít také na pachatele
domácího násilí, poněvadţ zdrţení se styku pachatele s obětí se jeví jako nanejvýš
vhodné kvůli předcházení dalším konfliktům a většímu traumatizování oběti. Vzhledem
k tomu, ţe zákonodárce pouţil v dikci § 48 odst. 4 tr. zákoníku u moţnosti uloţení
přiměřených opatření a povinností slovo „zejména“, vykládáme tento výčet jako
demonstrativní. Zákaz styku pachatele domácího násilí s obětí by bylo tedy moţné
uloţit, i kdyţ tuto moţnost předmětné ustanovení zákona výslovně neuvádí. Nevidím
důvod, proč by tak nemělo být činěno, protoţe takováto povinnost je obsahově podobná
předběţnému opatření zákazu styku s určitými osobami podle § 88d tr. řádu, které se
běţně ukládá osobám obviněným z trestných činů, které jsou páchány v souvislosti
s domácím násilím.
Z úpravy obsaţené v obecné části trestního zákoníku povaţuji za potřebné ještě
upozornit na přitěţující okolnosti, ke kterým soud přihlíţí při ukládání trestu. Podle
§ 42 písm. h) tr. zákoníku soud jako k přitěţující okolnosti přihlédne zejména k tomu,
ţe pachatel „spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné,
zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí“. Tato okolnost s problematikou
domácího násilí evidentně souvisí, protoţe většinu obětí domácího násilí tvoří
především osoby pachateli blízké. V nejvíce případech jsou oběťmi ţeny, druhou
skupinou nejčastěji postiţenou domácím násilím jsou právě děti, nezřídka kdy i senioři
nebo zdravotně postiţení. Jelikoţ objektem základní skutkové podstaty trestného činu
týrání osoby ţijící ve společném obydlí je mimo jiné ochrana osob blízkých před
domácím násilím, nelze v tomto případě za dodrţení zásady zákazu dvojího přičítání
podle § 39 odst. 4 tr. zákoníku přitěţující okolnost v podobě spáchání činu na osobě
blízké pouţít. V této situaci by však bylo moţné zohlednit přitěţující okolnost v podobě
týrání dítěte, těhotné ţeny, osoby vysokého věku, nemocné, zdravotně postiţené nebo
98
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nemohoucí. Pro trestné činy, které jsou páchány v souvislosti s domácím násilím a
s trestným činem týrání osoby ţijící ve společném obydlí mohou být v souběhu, lze
uplatnit jako přitěţující okolnost i spáchání činu na osobě blízké.
V souvislosti se sankcionováním pachatelů nelze také opomenout skutečnost, ţe
zákonodárce u určitých násilných trestných činů zohlednil potřebu ochrany některých
z výše

uvedených

snadněji

zranitelných

skupin

osob

jiţ

při

formulování

kvalifikovaných skutkových podstat. Přísněji je za některé trestné činy potrestán přímo
na základě kvalifikované skutkové podstaty pachatel, který se dopouští jednání ve
vztahu k dítěti mladšímu 15 let nebo těhotné ţeně.99
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4. Ochrana obětí domácího násilí z pohledu trestního práva
procesního
Cílem této kapitoly je prezentovat ustanovení trestního řádu, která se vztahují
k obětem domácího násilí v postavení poškozených v trestním řízení, a uvést změny,
které byly do trestního řádu promítnuty na základě zákona o obětech. Následně jsou
některé procesní instituty českého právního řádu porovnány se slovenskou právní
úpravou.

4.1 Účel trestního řízení a důvod k ochraně obětí v něm
Trestní řízení si klade za cíl ve veřejném zájmu stíhat osoby, které se dopustily
trestného jednání, a uloţit jim za jejich chování přiměřený spravedlivý trest. Aby bylo
moţné obţalovaného potrestat, musí být v řízení nade vší pochybnost prokázána jeho
vina.100 K prokázání viny je zapotřebí provádět důkazy, přičemţ v případech domácího
násilí představuje významný důkazní prostředek výpověď oběti v postavení svědka.
Dlouhou dobu se stávalo, ţe oběti trestných činů byly ze strany orgánů činných
v trestním řízení vnímány pouze jako „zdroj důkazu“ a nebyl příliš brán ohled na jejich
pocity a proţitá traumata. V posledních 15 letech se tato situace začala postupně měnit,
a to v souvislosti se zdůrazňováním potřeby posílení práv poškozených a obětí trestných
činů v evropských státech.101 Toto úsilí o posílení práv promítl do právní úpravy i
zákonodárce v České republice. Nejmarkantnější změnu v této oblasti znamenalo
nedávné přijetí zákona o obětech, který přinesl výrazné zlepšení postavení obětí jako
poškozených v trestním řízení.
Důvodem, proč se v rámci trestního práva věnovat úpravě ochrany oběti trestného
činu a jejím právům v průběhu trestního řízení i mimo něj, je zejména fakt, ţe trestný
čin pro oběť představuje silnou zátěţ a velký zásah do ţivota, který se projevuje zvláště
na její psychice. Z této skutečnosti plyne nutnost státu zajistit, aby se oběť s tímto
stresujícím záţitkem co nejlépe vypořádala a předešlo se tak u ní pocitu bezpráví a
nejistoty, kterou můţe pociťovat v důsledku necitlivého zacházení a nevhodného
100
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chování především ze strany orgánů činných v trestním řízení. Oběť se často obává
samotného průběhu trestního řízení, protoţe pro ni představuje neznámou zkušenost a
můţe z důvodu nedostatečného poučení o jejích právech a nevlídného zacházení ze
strany orgánů činných v trestním řízení nabýt dojem, ţe veškerá práva má na své straně
pachatel.
Úkolem současné justice, která se čím dál tím více snaţí přibliţovat konceptu
justice restorativní, by mělo být vedení trestního řízení takovým způsobem, aby se
dostaly do popředí zájmy oběti a aby projednávání věci vedlo pachatele k zamyšlení se
nad trestným činem a převzetí odpovědnosti za jeho následky. 102 Pokud orgány činné
v trestním řízení přistupují k oběti profesionálním způsobem a dostatečně ji poučí o
všech právech a povinnostech, které v řízení jako poškozený má, je pro ni trestní řízení
snesitelnější, méně ji zasáhne a tím ochotněji spolupracuje. Jisté a dle mého názoru i
jediné negativum, které posilování záruky práv obětí přináší, lze spatřovat v
prodluţování trvání trestního procesu.103 V této souvislosti lze však konstatovat, ţe ve
výsledku představuje vhodný přístup k oběti a dostatečné zajištění jejích práv projev
demokratického právního státu a přináší výhody pro obě strany – oběť nezaţívá další
poníţení a traumata a stát má lepší moţnost pachatele za spáchaný trestný čin
spravedlivě potrestat.

4.2 Pojem poškozený, jeho odlišení od pojmu oběť trestného činu a
klasifikace obětí
Pojem poškozený pouţívá trestní řád pro označení jedné ze stran trestního řízení,
přičemţ v § 43 odst. 1 tr. řádu ho definuje jako toho, „komu bylo trestným činem
ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jehož
úkor se pachatel trestným činem obohatil“. Aby bylo moţné hovořit o poškozeném,
musí k jedné z výše vyjmenovaných skutečností opravdu dojít, a to ať u osoby fyzické
nebo právnické.
Role poškozeného je v trestním řízení velmi důleţitá, protoţe jeho výpověď
představuje jeden z významných důkazních prostředků.

Lze konstatovat, ţe
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poškozenému náleţí v trestním řízení tři role, (i) role strany trestního řízení – subjektu,
který má v trestním řízení mnohá procesní práva, (ii) role subjektu adhezního řízení,
jehoţ nárok na náhradu škody se projednává současně s otázkou viny obţalovaného, a
(iii) role svědka, který můţe pomoci objasnit skutečnosti související se spáchaným
trestným činem a přispět tak k dosaţení účelu trestního řízení.
Pojem poškozený musí být důkladně odlišován od pojmu oběť, coţ se mnohdy
můţe jevit jako obtíţné, protoţe se oba pojmy z větší části překrývají. Osoba postiţená
trestným činem totiţ často vystupuje v obou procesních postaveních najednou.
Definice oběti nebyla dlouhou dobu v českém právním řádu upravena, přičemţ
nápravu tohoto stavu přinesl aţ zákon o peněţité pomoci v roce 1997.104 Definice
uvedená v tomto zákoně však nebyla dostačující, neboť nezahrnovala oběti, u kterých
nedošlo ke vzniku škody na zdraví. Tuto skutečnost změnil aţ v roce 2013 zákon o
obětech. Zákon o obětech vymezuje oběť trestného činu v § 2 odst. 2 jako „fyzickou
osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena
majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem
obohatil“. V tomto případě se jedná o přímou oběť trestného činu, avšak pojem oběti je
v § 2 odst. 3 zákona o obětech dále rozšířen. Za oběti podle něj povaţujeme i pozůstalé
po usmrcených obětech, pokud jsou jimi příbuzní nebo jiné osoby, které byly pro
usmrcenou oběť osobami blízkými.
Zatímco poškozeným můţe být kromě fyzické osoby i osoba právnická, za oběť lze
povaţovat pouze fyzickou osobu, a to z důvodu její schopnosti vnímat způsobené
útrapy. Jen fyzická osoba můţe utrpět psychickou újmu, takţe u ní můţe dojít k
sekundární viktimizaci.105
Pojem oběti je třeba chápat v jistém smyslu oproti pojmu poškozený šířeji. Pro
přiznání statusu oběti postačí, pokud jí trestným činem měla být způsobena některá
z výše uvedených újem, zatímco u poškozeného musí k takové újmě skutečně dojít.
Dalším důvodem je skutečnost, ţe se jí rozumí i osoby pozůstalé po oběti, které byla
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trestným činem způsobena smrt. Naopak pojem poškozený lze pokládat za širší v tom
smyslu, ţe poškozeným můţe být rovněţ právní nástupce osoby, která byla primárním
poškozeným, zatímco u oběti k tomuto přechodu práv dojít nemůţe.
Další důleţité odlišení poškozeného a oběti lze spatřovat v jejich postavení.
Zatímco poškozeného je třeba chápat především jako subjekt trestního řízení, oběť by
měla být povaţována spíše za subjekt zvláštní péče ze strany státu.106
V souvislosti s pojmem oběť je nutné zmínit ustanovení § 2 odst. 4 zákona
o obětech, ve kterém zákonodárce rozlišuje speciální kategorii zvlášť zranitelných obětí,
kterými rozumí (i) děti, (ii) osoby s handicapem nebo smyslovým poškozením, díky
kterému mohou mít oproti jiným členům společnosti ve spojení s dalšími překáţkami
zabráněno v plném a účelném společenském uplatnění, (iii) oběti trestného činu
obchodování s lidmi a (iv) oběti trestného činu, který zahrnoval útok proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti či násilí nebo pohrůţku násilím, pokud existuje u takové
oběti zvýšené riziko vzniku sekundární újmy. Těmto obětem je třeba věnovat zvýšenou
péči a zajistit jim pomoc a podporu, která co nejvíce zabraňuje vzniku sekundární újmy.
K tomuto účelu zákon zajišťuje specifická práva, z nichţ lze pro příklad jmenovat právo
na bezplatnou odbornou pomoc podle § 5 odst. 1 zákona o obětech nebo právo na
výslech prováděný zvlášť citlivě podle § 20 odst. 1 zákona o obětech.
Oběti domácího násilí spadají do kategorie zvlášť zranitelných obětí poměrně často,
poněvadţ se mnohdy jedná o děti, osoby handicapované, oběti trestných činů proti
lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestných činů zahrnujících násilí nebo
pohrůţku násilím.

4.3 Dokazování v případech domácího násilí
4.3.1 Obecné aspekty
Domácí násilí se vzhledem ke specifičnosti prostoru, ve kterém se odehrává, a jeho
projevům špatně dokazuje. Lidé ţijící mimo postiţenou rodinu o jeho existenci často
nevědí. Týraná osoba se většinou za to, co se jí děje, stydí, a proto se svému okolí o
problému příliš nezmiňuje. Příbuzní nebo sousedé si na ní však mohou všimnout
například změn v chování, neustálého strachu a častých viditelných zranění, která oběť
106
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zlehčuje (omlouvá je svou nešikovností např. uklouznutím ve vaně). Sousedé také mají
moţnost zaslechnout přes zdi bytu hádky, výhruţky apod.
U většiny trestných činů podávají trestní oznámení především ty osoby, na kterých
byl trestný čin spáchán, avšak v případech domácího násilí tvoří oběti jen 10 %
z celkového počtu oznamovatelů. Trestní oznámení na pachatele domácího násilí
podávají většinou příbuzní oběti nebo sousedé. Na základě strachu z chování násilníka
se ovšem někteří sousedé a příbuzní neodhodlají výskyt domácího násilí v rodině
ohlásit. Osoby ohroţené domácím násilím si sice přejí ţít v klidu, bez násilí, avšak díky
ambivalentnímu vztahu k násilníkovi a silnému citovému poutu, které je k němu váţe,
nejsou schopny jeho chování orgánům činným v trestním řízení nahlásit. Neustále
podléhají jeho slibům změny chování, které jsou v cyklu domácího násilí typické. Také
se obávají toho, co bude po oznámení následovat – například se bojí reakce okolí,
pomsty násilné osoby či změny finanční situace. Pokud nechtějí s orgány činnými
v trestním řízení spolupracovat, můţe tento jejich přístup představovat překáţku v
objasnění trestného činu.

4.3.2 Výpovědi
U domácího násilí se orgány činné v trestním řízení často potýkají s důkazní nouzí,
dokazování označují za problematické, velmi náročné a zdlouhavé. K hlavním
důkazním prostředkům patří výpověď oběti v roli svědka a výpověď pachatele, ty si
však často z logiky věci odporují.
Výpověď obviněného představuje důkazní prostředek a zároveň projev jeho práva
na vlastní obhajobu. Obviněný nemá povinnost vypovídat a nesmí být v ţádném případě
k výpovědi nebo doznání donucován. Vyslýchající mu nejprve umoţní, aby se
k obvinění souvisle vyjádřil, a následně mu k doplnění a ujasnění výpovědi klade
otázky.107 Pro výpověď násilníka je typické, ţe svou vinu popírá. Mnohdy si totiţ
nepřipouští, ţe se dopustil trestného jednání, protoţe je přesvědčen, ţe měl na násilí
páchaném na oběti právo.
Oběť domácího násilí je k věci vyslýchána jako svědek podle ustanovení § 97
a násl. tr. řádu. Má povinnost se na předvolání dostavit, pokud tak bez omluvy neučiní,

107

Výpověď obviněného je upravena v ustanovení § 90 a násl. tr. řádu.

54

vystavuje se riziku uloţení pořádkové pokuty nebo předvedení, na tyto skutečnosti musí
být v předvolání upozorněna. Výjimku z povinnosti podat svědectví představuje
ustanovení § 100 odst. 1 a 2 tr. řádu. Předmětná ustanovení upravují právo svědka
odepřít výpověď v případě, ţe (i) je ve vztahu k obviněnému příbuzným v pokolení
přímém, sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manţelem, partnerem či druhem nebo
pokud (ii) je osobou blízkou obviněného a výpovědí by způsobil nebezpečí trestního
stíhání sobě nebo osobě blízké. Orgán činný v trestním řízení, který výslech provádí,
nejprve oběť poučí o jejích právech a povinnostech, následně se dotazuje na poměr
k obviněnému, poskytne moţnost souvislé výpovědi k věci a poté klade doplňující
otázky. Zákon o obětech umoţňuje oběti v přípravném řízení vyslovit přání, aby
výslech prováděla osoba stejného nebo opačného pohlaví. Této ţádosti musí být
vyhověno vţdy, kdyţ se jedná o zvlášť zranitelnou oběť podle zákona o obětech.
Výslech oběti domácího násilí by měl v ideálním případě vést speciálně proškolený
pracovník. K obětem domácího násilí je totiţ nutné přistupovat obzvláště citlivě,
protoţe jsou velmi náchylné k sekundární viktimizaci. Například otázky, které směřují
do intimní oblasti, je jim nutné pokládat velmi šetrně.108
Další svědci, kteří by mohli vypovídat, mnohdy neexistují. Mohou jimi být děti
ţijící v násilné rodině, příbuzní oběti, sousedé nebo ošetřující lékař týrané osoby.
Nejčastěji se jedná o děti, ke kterým je potřeba, s ohledem na jejich citlivost a moţnost
narušení jejich duševního a morálního vývoje, přistupovat velmi ohleduplně. Výslech se
provádí v místnostech k tomu speciálně zařízených (jsou-li k dispozici), kde děti získají
pocit bezpečí a mohou zde incidenty mezi rodiči demonstrovat například za vyuţití
panenek k tomu speciálně určených.109 K zajištění správného vedení výslechu musí být
zajištěna přítomnost pracovníka sociálně-právní ochrany dětí nebo jiné osoby mající
zkušenost s výchovou mládeţe. Výslech je nutné provádět obzvláště šetrně a důsledně,
aby ho jiţ nebylo třeba činit znovu. Opakovat ho lze jen v nutných případech, jinak se u
soudu provede jako důkaz přečtením protokolu nebo přehráním záznamu výslechu.110

108

Viz § 101 odst. 3 tr. řádu a § 18 odst. 1 zákona o obětech.
V současné době je takovýchto místností v České republice více jak 50.
110
K úpravě výslechu dítěte viz § 102 tr. řádu.
109
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4.3.3 Znalci a znalecké posudky
Orgány činné v trestním řízení nezřídka kdy potřebují získat důleţité informace pro
trestní řízení, k jejichţ zjištění mohou přispět pouze znalci, kteří operují odbornými
znalostmi. Jejich přibrání je většinou fakultativní, avšak pro objasnění určitých
odborných otázek velmi potřebné.111 Strany řízení mají moţnost předloţit jako důkaz
znalecký posudek, který si nechali sami vyhotovit, a pokud tento splňuje náleţitosti
stanovené zákonem, postupuje se při jeho provedení stejně, jako by byl vyţádaný
orgánem činným v trestním řízení.
V případech domácího násilí přibírají orgány činné v trestním řízení zejména znalce
z oboru soudního lékařství, soudní psychologie a psychiatrie. Soudní lékař se vyjadřuje
k poraněním způsobeným oběti, k jejich moţnému vzniku a příčině. Jeho úkolem je
především zhodnotit, zda mohla být tato zranění zapříčiněna takovým týráním, jaké
oběť popisuje. Soudní znalec z oboru psychologie hodnotí psychický stav oběti, její
osobnost, paměťové schopnosti a schopnost vnímat, dále pak vztah k agresorovi a
psychické následky, které na ní týrání zanechalo. Při zkoumání stavu pachatele se jeví
jako vhodná spolupráce dvou znalců – z oboru psychologie a psychiatrie. Psycholog
posuzuje osobnost, intelekt, povahové rysy a vlastnosti, dále citovou vazbu na oběť a
věrohodnost výpovědi pachatele. Psychiatr potvrzuje či naopak vyvrací moţný výskyt
duševní poruchy pachatele a vyjadřuje se k jeho společenské nebezpečnosti a
k působení alkoholu a návykových látek na jeho chování.112
V této souvislosti je potřeba zdůraznit, ţe znalci nepřísluší provádět hodnocení
důkazů a řešit právní otázky, jeho úkol spočívá nejprve v popisu zkoumané skutečnosti
a poté ve formulování závěru či odpovědí na zadané otázky.113

4.3.4 Ohledání osoby a místa činu, věcné a listinné důkazy
Další moţný způsob získání informací o tom, zda a jak se trestný čin stal,
představuje ohledání osob a místa činu za pomoci smyslového pozorování, během nichţ
je nutné všechny nalezené poznatky důsledně zdokumentovat. Při ohledání osoby
111

Obligatorně je přibrán znalec v případech prohlídky mrtvoly, vyšetření duševního stavu obviněného či
mladistvého.
112
KRAHULOVÁ, Lucie. Specifika dokazování domácího násilí. Trestněprávní revue. s. 268.
113
V podrobnostech týkajících se znalců, jejich přibrání a vyhotovení posudků odkazuji na § 105 a násl.
tr. řádu.
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dochází k velkému zásahu do její svobody a důstojnosti, a tudíţ je potřeba ho provádět
vţdy šetrně a v souladu se zákonem.114 V případech domácího násilí se nejčastěji jedná
o prohlídku těla oběti a pachatele lékařem. Ten zjišťuje, jaké viditelné stopy se
nacházejí na těle týrané osoby (hematomy, otevřené rány, přítomnost spermatu) a jaké
lze naopak rozpoznat na těle pachatele po obraně oběti (škrábance, stopy po kousnutí).
Pokud oběť přijde podat trestní oznámení, můţe být prohlídka těla provedena ihned i
společně se zkoumáním oděvu, na kterém se vyskytuje například krev oběti nebo různé
biologické stopy po pachateli. Lékař o poznatcích zjištěných prohlídkou sestaví
lékařskou zprávu a zranění zdokumentuje fotograficky. Další krok představuje zajištění
odběru biologického materiálu oběti a pachatele, aby bylo moţno je porovnat
s nalezenými stopami.
Ohledání místa činu slouţí k získání informací o sledu událostí a k zajištění objektů
souvisejících s trestným činem. Při této činnosti je potřeba postupovat systematicky a
opatrně, aby nedošlo ke zničení stop. Všechny stopy musejí být řádně označeny a
zdokumentovány. Při prohlídce společného obydlí oběti a pachatele můţe například
dojít k nalezení důkazních prostředků v podobě nábytku poškozeného v důsledku
provádění útoku nebo mobilního telefonu s archivovanými výhruţnými SMS zprávami.
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyhledávat a opatřovat věcné a listinné
důkazy.115 Mohou je zajistit při ohledání, vyţádat od ošetřujících lékařů nebo jsou jim
poskytnuty obětí a jinými svědky. Věcným důkazem můţe být typicky nástroj, který
pachatel pouţíval k násilným útokům, zničené věci oběti, její roztrhané oblečení apod.
Za listinný důkaz mohou poslouţit především lékařské zprávy, písemná korespondence,
SMS zprávy či e-mailová komunikace mezi pachatelem a obětí. Tyto důkazy soud při
hlavním líčení provádí předloţením stranám k nahlédnutí.

4.4 Jednotlivá práva poškozeného a oběti v trestním řízení
Lze konstatovat, ţe v současnosti účinná právní úprava poskytuje poškozeným a
obětem trestných činů dostatečný rozsah práv. Vzhledem k tomu, ţe se v práci zaměřuji

114

Viz § 114 tr. řádu.
Věcným důkazem můţe být předmět, kterým nebo na kterém byl trestný čin spáchán, nebo jiný
předmět prokazující nebo vyvracející dokazovanou skutečnost. Listinný důkaz představuje listina, která
svým obsahem prokazuje nebo vyvrací dokazovanou skutečnost a vztahuje se k trestnému činu nebo
osobě obviněného.
115
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na oběti domácího násilí, budu se věnovat jen těm právům, která povaţuji pro oběti
domácího násilí v roli poškozeného za stěţejní.

4.4.1 Právo být poučen orgány činnými v trestním řízení o svých právech a
právo na informace
Poškozený má dle ustanovení § 2 odst. 15 tr. řádu a § 46 tr. řádu právo být orgány
činnými v trestním řízení poučen o svých právech v kterékoli fázi trestního řízení, aby
mohl plně uplatnit svá práva a uspokojit své nároky. Ustanovení § 7 a násl. zákona o
obětech ukládají informační povinnost i jiným subjektům neţ orgánům činným
v trestním řízení a rozšiřují výčet povinně poskytovaných informací. Informace lze
rozdělovat podle toho, zda jsou oběti sdělovány automaticky (informace, u kterého
orgánu můţe oběť podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, ţe byl spáchán
trestný čin) nebo pouze na její ţádost (informace o stavu trestního řízení).
Pro oběti – poškozené, ve většině případů nezkušené v právní oblasti, hraje toto
právo důleţitou roli. Aby bylo poučení přínosné, musí ho orgány podat především
jasnou a srozumitelnou formou při současném přihlédnutí k individuálním potřebám
oběti a ke konkrétnímu trestnému činu, který byl na ní spáchán, coţ se ovšem v praxi
ukazuje jako problematické. Nutnou podmínku srozumitelnosti zajisté nelze spatřovat
v pouhém několika stránkovém podrobném písemném poučení o právech, které oběti
policejní orgán často poskytne bez dalšího. Policejní stanice je zpravidla prvním
místem, kde se oběť po spáchaném trestném činu ocitá, přičemţ se většinou nachází ve
stavu značného rozrušení a nesoustředěnosti, tudíţ není schopna věnovat odbornému
právnímu textu pozornost. Na základě tohoto poučení musí oběť provádět důleţitá
rozhodnutí, a dojde-li k jeho nepochopení, můţe následně činit kroky, ke kterým by
v případě porozumění přistoupit nechtěla.116
Z praxe jsem měla moţnost zjistit, ţe pro oběti domácího násilí představuje poučení
o jejich právech a vlídné zacházení orgánů činných v trestním řízení důleţité momenty,
od kterých se odvíjí jejich následné pocity z trestního procesu. Oběti si velice váţí toho,
kdyţ k nim policisté přistupují přívětivě, s důvěrou v to, co tvrdí, a informace jim
oznamují jasně a srozumitelně. Za nejdůleţitější sdělení, které je jim poskytováno,
116

Viz KALIBOVÁ, Klára; HOUŢVOVÁ, Martina. První praktické zkušenosti s aplikací zákona o
obětech trestných činů. Právní rozhledy. s. 12.
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povaţují vysvětlení, jaké etapy budou po podaném trestním oznámení následovat, jaké
jednotlivé kroky budou muset činit a na které subjekty se mohou obrátit s ţádostí o
odbornou pomoc. Mohou se tak psychicky připravit na nadcházející události a
s podporou pomáhajících organizací si například zkusit jednotlivé nadcházející situace
„nacvičit“.

4.4.2 Dispoziční právo poškozeného
V případech taxativně stanovených trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 tr.
řádu, lze zahájit trestní stíhání nebo v něm pokračovat pouze za předpokladu, ţe k tomu
poškozený, u kterého existuje určitá vazba na pachatele, udělí souhlas. Předmětné
ustanovení představuje určité prolomení zásady oficiality a legality, protoţe je brán
ohled na poměr mezi poškozeným a pachatelem, na jehoţ základě by mohl poškozený
pociťovat uloţení trestu pachateli jako nepřímou újmu. Za osobu, ke které má
poškozený takovýto vztah, se povaţuje osoba blízká nebo druh poškozeného. Nejvyšší
soud ve svém usnesení ze dne 1. června 2005, sp. zn. 3 Tdo 567/2005 vyloţil, ţe vztah
poškozeného a pachatele musí trvat ve chvíli, kdy má být trestní stíhání vedeno, nikoli
v období, kdy byl trestný čin spáchán. Výjimku představuje pouze trestný čin znásilnění
podle § 185 odst. 1, 2 tr. zákoníku, u kterého postačí, pokud poškozený a pachatel byli
manţelé, partneři nebo druhové v době spáchání trestného činu.
Orgán činný v trestním řízení musí o svolení poškozeného výslovně poţádat
neprodleně po zjištění, ţe mezi ním a pachatelem existuje výše uvedený poměr. Souhlas
je třeba udělit výslovně, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů od učiněné výzvy, po jejímţ
uplynutí ho jiţ nelze vyslovit. Pokud souhlas poškozený poskytne, má moţnost ho vzít
kdykoliv zpět aţ do doby, neţ se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Pokud tak
však učiní, nemá právo ho jiţ udělit znovu.
Ustanovení § 163a tr. řádu stanovuje případy, kdy souhlas poškozeného nutný není.
Je tomu tak u (i) osoby mladší 15 let, (ii) poškozeného trpícího duševní chorobou nebo
poruchou, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla
jeho způsobilost k právním úkonům omezena117, (iii) v případě, ţe byla poškozenému
trestným činem způsobena smrt, a (iv) je-li evidentní, ţe souhlas poškozený neudělil
117

Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, pojem způsobilost k právním úkonům jiţ nepouţívá a nahrazuje
ho pojmem svéprávnost. Svéprávnosti rovněţ není jiţ moţné člověka zbavit, lze ji pouze omezit.
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nebo ho vzal zpět na základě tísně, závislosti, nátlaku či podřízenosti. V této souvislosti
je zapotřebí zmínit, ţe prokazování tísně či nátlaku se v praxi jeví jako sloţité.
Trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku sice
s ohledem na jeho charakter ve výčtu správně uveden není, avšak jiné trestné činy, které
jsou páchané v souvislosti s domácím násilím, v seznamu obsaţeny jsou. Jedná se
například o trestný čin sexuálního nátlaku podle § 185 tr. zákoníku nebo trestný čin
krádeţe podle § 205 tr. zákoníku. Z judikatury vyplývá, ţe v případě jednočinného
souběhu trestných činů, z nichţ k jednomu je souhlas poškozeného potřeba, zatímco
k druhému nikoliv, můţe být bez souhlasu poškozeného vedeno trestní stíhání pouze
pro trestný čin ve výčtu neuvedený.118 Pachatel tedy můţe být například trestně stíhán
pouze pro trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí, pokud poškozený
k trestnímu stíhání pro jiný čin, který s ním byl spáchán v souběhu, neudělil souhlas.

4.4.3 Právo být vyrozuměn o učiněných opatřeních
Trestní oznámení můţe podat kdokoliv, a to u státního zástupce, policejního orgánu
nebo u zvláštního útvaru kriminální sluţby pro daný druh trestné činnosti.119
Oznamovatel musí být dle § 158 odst. 2 tr. řádu vţdy poučen o následcích, které pro něj
bude mít případné vědomé poskytnutí nepravdivých údajů. Zároveň ho musí na základě
předmětného ustanovení orgán, u kterého oznámení činí, upozornit na moţnost poţádat,
aby ho do jednoho měsíce informoval o opatřeních, která ve věci učinil. Takovéto
upozornění je často poskytnuto pouze písemnou formou spolu s mnoha dalšími
informacemi. Pokud na něj není oznamovatel výslovně upozorněn, toto své právo často
nevyuţívá, a to z důvodu rozrušení a přehlcení poskytovanými informacemi. Na základě
této skutečnosti poté neví, jaké kroky byly orgány činnými v trestním řízení učiněny.

118

Srov. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. dubna 1998, sp. zn. 1 To 11/98.
Pro oznamování domácího násilí existuje Skupina domácí násilí v Brně, která vznikla v roce 2005 jako
reakce na názory občanů a neziskových organizací, které pomáhaly obětem domácího násilí, ţe Policie
České republiky problém domácího násilí příliš neřeší. Bylo zhodnoceno, ţe klasická obvodní oddělení
nezajišťují dostatečné podmínky, které by umoţňovaly citlivý a hloubkový přístup policistů k ohroţeným
osobám. Nejprve byla vytvořena pouze pracovní skupina policistů zaměřená na tuto problematiku a
později, kdyţ se její výsledky ukázaly jako přínosné, vznikla v roce 2007 Skupina pro domácí násilí jako
nová samostatná část sluţby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství Brno Policie ČR. Více
viz VITOUŠOVÁ, Petra. Šest otázek. Zpravodaj BKB. s. 6-7. Dostupné také z:
http://www.donalinka.cz/aktuality/n39-sest-otazek/.
119
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4.4.4 Právo nahlížet do trestního spisu a právo prostudovat spis a učinit
návrhy na doplnění vyšetřování
S informováním poškozeného o učiněných opatřeních souvisí dále uvedená práva.
Pokud se chce poškozený dozvědět o stavu věci, má podle ustanovení § 65 odst. 1 tr.
řádu moţnost nahlédnout do spisu, činit si výpisy, poznámky a pořizovat si z něj kopie.
Tohoto práva můţe vyuţít ve všech stádiích trestního řízení. V průběhu přípravného
řízení mu lze toto právo odepřít pouze na základě existence závaţných důvodů a to jen
na určitou dobu.120 Tyto závaţné důvody lze spatřovat především v moţnosti ovlivnění
výpovědi poškozeného obsahem spisu. Poškozenému, kterému nebylo seznámení se
spisem umoţněno, by měl být důsledně a srozumitelně důvod tohoto odepření
vysvětlen, aby u něj nedošlo k sekundární viktimizaci (například z dojmu, ţe je mu
nějaká důleţitá skutečnost zatajována). Pokud se poškozený domnívá, ţe důvod k
nepovolení nahlédnutí do spisu není závaţný či dokonce vůbec neexistuje, má moţnost
ţádat, aby důvodnost takového postupu byla přezkoumána státním zástupcem.
V případě, ţe policejní orgán povaţuje vyšetřování za skončené a získané podklady
za dostatečné k podání obţaloby, je povinen dle ustanovení § 166 odst. 1 tr. řádu před
předloţením spisu státnímu zástupci upozornit mimo jiné poškozeného, který uplatnil
nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení, na moţnost
prostudování spisu a učinění návrhů na doplnění vyšetřování. Poškozenému k tomu
musí poskytnout přiměřenou lhůtu.

4.4.5 Právo žádat informace o nebezpečném obviněném nebo odsouzeném
Ustanovení § 103a tr. řádu bylo zakomponováno do trestního řádu na základě
zákona o obětech a věnuje zvýšenou pozornost ochraně svědka, u kterého v souvislosti
s pobytem obviněného či odsouzeného na svobodě vyvstává hrozba nebezpečí útoku na
jeho osobu. Jedná se například o situaci, kdy odsouzeného propustí z výkonu trestu
odnětí svobody nebo z něj uprchne.121 O oběti domácího násilí lze jako o takovém
svědkovi jistě uvaţovat, zejména z důvodu, ţe násilná osoba můţe mít potřebu se oběti
mstít za podání trestního oznámení či svědeckou výpověď. Svědek musí být orgány
činnými v trestním řízení poučen o skutečnosti, ţe můţe ţádat o vyrozumění v případě,
120
121

Viz § 65 odst. 2 tr. řádu.
Viz § 103a odst. 1 tr. řádu.
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kdy k některé situaci uvedené v předmětném ustanovení dojde. Právo na tyto informace
musí být tedy uplatňováno z vlastní iniciativy svědka.
Ţádost lze podat v přípravném řízení u policejního orgánu provádějícího
vyšetřování nebo u státního zástupce, po nařízení hlavního líčení u soudu jednajícího v
dané věci. Forma ţádosti není zákonem speciálně upravena, postupuje se tedy podle
obecného ustanovení o podání podle § 59 odst. 1 a 2 tr. řádu. V praxi jsou ţádosti
nejčastěji podávány písemnou formou, v elektronické podobě podepsané elektronicky
podle zvláštních předpisů nebo ústně do protokolu. Pokud se ocitne obviněný nebo
odsouzený na svobodě a existuje důvodná obava o bezpečí svědka, který takovou ţádost
nepodal, je povinností policejního orgánu ho o této skutečnosti bezprostředně
vyrozumět a následně zajistit opatření, která zaručí jeho bezpečnost.
Vyuţití tohoto práva u obětí domácího násilí a tomu odpovídající aktivní přístup
policejního orgánu povaţuji v praxi za velmi důleţitou součást jejich ochrany, neboť se
mohou připravit na případné setkání s násilníkem, které pro ně představuje stresovou
zátěţ. Mohou například vyuţít psychologických sluţeb nebo poţádat o ochranu.

4.4.6 Právo být zastupován zmocněncem
Velmi důleţitý nárok poškozeného představuje právo zvolit si v souladu s
ustanovením § 50 a násl. tr. řádu pro zastupování v trestním řízení zmocněnce, který na
základě udělené plné moci můţe jménem poškozeného činit návrhy, podávat námitky,
ţádosti a opravné prostředky, během hlavního líčení klást vyslýchaným osobám otázky
a je oprávněn se účastnit veškerých úkonů, kterých se můţe účastnit poškozený.
Z vyšetřovacích úkonů můţe být přítomen u těch, jimiţ se mají objasnit skutečnosti
důleţité pro uplatnění práv poškozeného a jejichţ výsledek můţe být pouţit jako důkaz
v řízení před soudem. Oběť tak nemusí být díky přítomnosti zmocněnce zbytečně
frustrovaná, ţe nepostřehne či nepochopí v důsledku rozrušení a nesoustředěnosti
některé podstatné informace, které v řízení zazní, protoţe ví, ţe má po skončení úkonu
moţnost vše se zmocněncem zkonzultovat.
Zákonodárce pro definování osoby zmocněnce zvolil pozitivní i negativní
vymezení. Zmocněncem můţe být jak plně svéprávná fyzická osoba, tak právnická
osoba, nesmí však mít v trestním řízení roli obhájce obviněného, svědka, znalce nebo
tlumočníka. Jediná moţnost dvojího postavení zmocněnce v trestním řízení nastává
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v případě, kdy je zároveň důvěrníkem poškozeného. Zákon neklade na osobu
zmocněnce poţadavky, co se týká odborného vzdělání, avšak lze jistě povaţovat za
vhodné, aby znal minimálně průběh trestního řízení a práva poškozeného. Z tohoto
důvodu si poškození k zastupování v praxi nejčastěji volí advokáta.
V souvislosti se zastupováním oběti domácího násilí v trestním řízení povaţuji za
důleţité rovněţ ustanovení § 51a tr. řádu, které uvádí případy, ve kterých můţe
poškozený ţádat o právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za
sníţenou odměnu. Podle výše uvedeného ustanovení můţe poškozený takový nárok
uplatnit pouze při splnění následujících podmínek. Poškozený musí téměř ve všech
případech prokázat, ţe nemá dostatek prostředků na úhradu nákladů vzniklých
přibráním zmocněnce.122 Před novelizací trestního řádu zákonem o obětech bylo moţné
nárok přiznat pouze, pokud poškozený současně uplatnil nárok na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení. To však pro oběti domácího násilí
představovalo „kámen úrazu“, neboť v případech, kdy takový nárok neuplatňovaly
anebo jim nevznikl, nemohly o bezplatnou právní pomoc ţádat. Moţnost uplatnění
předmětného nároku byla proto zákonodárcem rozšířena na, (i) poškozené, kteří jsou
zvlášť zranitelnými oběťmi, (ii) poškozené, kterým byla úmyslným trestným činem
způsobena těţká újma na zdraví, a na (iii) pozůstalé po obětech, kterým byla trestným
činem způsobena smrt. Toto rozšíření pro oběti domácího násilí znamenalo značné
zlepšení, neboť v současnosti mohou uplatňovat předmětný nárok i v případech, ve
kterých v minulosti takto učinit nemohly, čímţ dochází k posílení jejich práv v trestním
řízení.

4.4.7 Právo být doprovázen důvěrníkem
Zákon o obětech zavedl nový institut důvěrníka, který oběti během trestního řízení
poskytuje psychickou a morální oporu.123 Oběť si za něj můţe zvolit plně svéprávnou
fyzickou osobu starší 18 let, která nemá v daném řízení postavení obviněného, obhájce,
svědka, znalce nebo tlumočníka.124 Takových osob si lze vybrat i několik. Úkolem
důvěrníka je pomoci oběti svou přítomností během výslechu a při uplatňování jejích
122

Dle § 51a odst. 2 tr. řádu tuto podmínku nemusí splnit pouze poškozený mladší osmnácti let, pokud se
nejedná o trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 tr. zákoníku.
123
Tento institut je zakotven v § 21 zákona o obětech.
124
Nejčastěji si oběti volí osoby blízké, kterým důvěřují, například rodiče nebo partnery.
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práv v postavení poškozeného. Jeho přínos spočívá pouze v psychické a morální
podpoře, do úkonů v trestním řízení nesmí v ţádném případě nijak zasahovat. Z tohoto
důvodu se pouţívá přirovnání, ţe představuje „oči a uši oběti, avšak nikoli její ústa“.
Pokud by se důvěrník v průběhu úkonu choval nevhodně nebo by jeho přítomnost
ohroţovala dosaţení účelu úkonu, mohl by být z účasti na úkonu vyloučen. V takovém
případě je nutné dát oběti moţnost, aby si zvolila nového důvěrníka, pokud je to
vzhledem k okolnostem moţné.125
Zakotvení institutu důvěrníka povaţuji za velmi uţitečné, zejména obětem
domácího násilí můţe jeho přítomnost pomoci překonat strach z neznámých úkonů,
které je čekají. Nepochybně také přispívá ke zkvalitnění jejich výpovědí, protoţe
v přítomnosti známé osoby cítí větší klid a mohou se lépe soustředit.

4.4.8 Prohlášení o dopadu trestného činu na život oběti
Další změnu trestního řádu, kterou přinesl zákon o obětech, představuje moţnost
oběti učinit prohlášení o dopadu trestného činu na její ţivot. Trestní řád sice toto právo
přiznává v § 43 odst. 4 tr. řádu a v § 212a tr. řádu výslovně jen poškozenému v
postavení oběti, na základě § 22 zákona o obětech ho však mohou uplatnit všechny
oběti nezávisle na statusu poškozeného v trestním řízení.126 Zákonodárce se při
zavedení tohoto institutu do českého právního řádu inspiroval v zahraničí, kde je znám
pod názvem „victim impact statement“.127
Význam tohoto prohlášení lze spatřovat ve třech rovinách: s ohledem na oběť,
pachatele a soud. Oběť má díky němu moţnost se lépe psychicky vyrovnat s trestným
činem a uskutečnit své právo být slyšena i k jiným okolnostem neţ pouze k těm, které
jsou podstatné pro prokázání viny pachatele. Soudu prohlášení poskytne lepší obraz o
následcích činu, přihlédne k němu při rozhodování o přiznání nároku poškozeného na
náhradu nemateriální újmy a můţe pro něj být i přínosné při hodnocení závaţnosti
trestného činu a určení spravedlivého trestu. Pomocí tohoto institutu lze pozitivně
ovlivnit i chování pachatele, protoţe si díky němu můţe lépe uvědomit závaţnost svého
125

GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Vyd. 1. s. 147- 148.
JELÍNEK, J. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2. dopl. a rozš. vyd. s. 121.
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Pro zajímavost lze uvést, ţe Nejvyšší soud Spojených států amerických se v roce 1991 vyjádřil, ţe
shledává „victim impact statement“ jako přípustnou formu výpovědi, kterou lze ve fázi odsouzení
zohledňovat. Rozhodl, ţe připuštění takovýchto prohlášení nepředstavuje porušení Ústavy a můţe být
přípustné i v případech uloţení trestu smrti. Více viz Payne v. Tennessee (90-5721), 501 U.S. 808 (1991).
126
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jednání. To můţe pak představovat alespoň počáteční dílčí krok k jeho nápravě a
zabránění recidivy.
Prohlášení můţe oběť učinit v kterémkoliv stádiu trestního řízení, a to jak písemně,
tak ústně. Jeho obsah není nikterak závazně stanoven, doporučuje se popsat změnu
dosavadního způsobu ţivota v oblasti sociálních vztahů a uvést všechny krátkodobé i
dlouhodobé následky fyzického i psychického rázu, zejména újmu na zdraví,
traumatické vzpomínky, poruchy spánku, pocity úzkosti, sníţenou moţnost soustředění
se na práci a také změnu finanční situace. Komentář k zákonu o obětech uvádí, ţe
v zahraničí, kde je tento institut jiţ zakořeněný, jsou ministerstvem či neziskovými
organizacemi prezentovány vzory, podle kterých mohou oběti prohlášení učinit.128 Proto
lze doporučit, aby se tak stalo i v České republice, protoţe pokud není oběť zastoupena
zmocněncem, neví, co vše můţe do prohlášení uvést, a takovýto formulář by jí značně
ulehčil práci.129
I za předpokladu, ţe oběť jiţ prohlášení učinila v přípravném řízení, je na základě
§ 212a tr. řádu oprávněna ţádat o moţnost ústně se vyjádřit k následkům trestného činu
i v průběhu hlavního líčení. Předseda senátu jí toto musí umoţnit nejpozději
v závěrečné řeči. Pokud tohoto svého práva nevyuţije, provede soud její prohlášení
pouze jako listinný důkaz.

4.4.9 Právo uplatnit nárok na náhradu škody a právo podat odvolání proti
rozsudku
Poškozený má na základě § 43 odst. 3 tr. řádu nárok soudu navrhnout, aby
v odsuzujícím rozsudku uloţil obţalovanému povinnost nahradit škodu, nemajetkovou
újmu nebo bezdůvodné obohacení (dále souhrnně jen „náhrada škody“), kterou
poškozenému trestným činem způsobil. Předmětné právo můţe poškozený uplatnit
písemně nebo ústně do protokolu, musí tak však učinit nejpozději u hlavního líčení před
zahájením dokazování. V uplatňovaném nároku na náhradu škody je poškozený povinen
vyčíslit vzniklou škodu v penězích a poskytnout odůvodnění poţadavku a navrhované
částky, přičemţ předmětné skutečnosti musí rovněţ doloţit.
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GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Vyd. 1. s. 150.
Návrh obsahu takového prohlášení je uveden v příloze č. 9.
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U obětí domácího násilí přichází v úvahu především újma v podobě poníţení lidské
důstojnosti, škoda na zdraví, případně škoda na osobních věcech. Oběti však většinou
nemají motivaci nárok na náhradu škody uplatňovat, protoţe s pachatelem, který je
součástí jejich rodiny, finanční prostředky sdílejí, takţe by jejich vymáhání nebylo
účelné.
V souvislosti s uplatněním předmětného nároku mohou nastat tři případy, jak o něm
soud rozhodne. Pro poškozeného představuje nejpříhodnější variantu přiznání náhrady
škody v plné výši. Další moţností je jen částečné přiznání nároku a ve zbytku nároku
odkázání poškozeného na uplatnění nároku v civilním řízení. Poslední eventualitu
představuje odkázání poškozeného s jeho nárokem na civilní řízení.130 Po vynesení
rozsudku má poškozený právo podat proti němu odvolání pro nesprávnost výroku o
náhradě škody ve smyslu § 246 odst. 1 písm. d) tr. řádu.

4.4.10 Právo účastnit se hlavního líčení, právo požádat soud o výpověď
v nepřítomnosti obžalovaného a právo na zabránění kontaktu
s pachatelem podle zákona o obětech
Poškozený má dle § 43 odst. 1 tr. řádu právo účastnit se hlavního líčení. Účast
poškozeného při hlavním líčení je však v jistých okamţicích také jeho povinností, která
nastává v případě, ţe je předvolán a má před soudem k věci vypovídat jako svědek.
Oběti domácího násilí se výpovědi u soudu velmi obávají, protoţe pro ně často
představuje traumatizující zkušenost. Především se nechtějí ocitnout v přítomnosti
obţalovaného. Pokud k takovému setkání dojde, můţe nastat i psychické zhroucení
oběti, avšak ve většině případů představuje hlavní problém neschopnost oběti vypovídat
v přítomnosti pachatele pravdu.
Z důvodu předcházení těmto situacím existují práva poškozeného ţádat taková
opatření, aby se kontaktu s obţalovaným v prostorách budovy soudu vyhnul. Poškozený
můţe soud poţádat o moţnost vypovídat v nepřítomnosti obţalovaného. Odůvodněnou
ţádost lze podat po obdrţení předvolání poškozeného jako svědka k hlavnímu líčení do
doby zahájení hlavního líčení. Na vyhovění ţádosti ovšem nemá poškozený právní
nárok. Rozhodnutí vţdy závisí na úvaze soudu, zpravidla však takové ţádosti soudce

130

V civilním řízení se poškozený domáhá na pachateli nároku formou ţaloby o náhradu škody.
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vyhoví. Obţalovanému, který je po dobu výpovědi poškozeného vykázán, musí být
následně obsah výpovědi sdělen, aby se k ní měl moţnost vyjádřit a klást poškozenému
prostřednictvím soudu doplňující otázky.
Dalším právem poškozeného souvisejícím s obavou ze setkání s obţalovaným je
moţnost podat ţádost o oddělenou čekárnu u soudu131, aby nemusel před zahájením
hlavního líčení sdílet prostor s obţalovaným či jeho příbuznými, kteří by mohli
poškozeného rozrušit a ohroţovat jeho ţivot či zdraví. Při podání ţádosti postupuje
poškozený podobným způsobem, jaký byl jiţ popsán výše u ţádosti o moţnost
vypovídat v nepřítomnosti pachatele.
Zákon o obětech rozšiřuje moţnosti zabránění kontaktu oběti s pachatelem132
v ustanovení § 17 zákona o obětech, podle kterého má oběť moţnost v jakémkoliv
stádiu trestního řízení ţádat, aby byla zajištěna opatření směřující k zabránění jejího
kontaktu s pachatelem. Pokud je ţadatelem zvlášť zranitelná oběť, musí této ţádosti
orgány činné v trestním řízení vyhovět vţdy, není-li to z důvodu povahy úkonu
nemoţné.

4.4.11 Právo požádat o vyloučení veřejnosti
V trestním řízení je dodrţována zásada veřejnosti plynoucí z § 2 odst. 10 tr. řádu,
na základě které se trestní věci „před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané
mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat“. Veřejnost lze vyloučit pouze v
případě, pokud tak zákon výslovně stanoví.
Ustanovení § 200 odst. 1. tr řádu takovou moţnost uvádí. Stanovuje, ţe veřejnost
lze vyloučit, pokud by byla mimo jiné ohroţena bezpečnost nebo jiný důleţitý zájem
svědka. Poškozenému v postavení svědka tímto zákonodárce přiznává moţnost poţádat,
aby došlo po dobu podání jeho výpovědi k vyloučení veřejnosti. V ţádosti by měl
svědek uvést důvody, ze kterých takové opatření ţádá, a jaký jeho důleţitý zájem můţe
být ohroţen. Pro oběti domácího násilí představuje takováto moţnost alespoň částečné
odbourání studu hovořit o intimních detailech souţití s obţalovaným. V této souvislosti
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Oddělené čekárny nejsou součástí všech soudních budov, soudce má však moţnost nechat svědka do
předvolání vyčkat v prostoru soudní kanceláře nebo na jiném náhradním místě.
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Přesněji s osobou, kterou oběť označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níţ se
trestní řízení vede.
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lze ještě dodat, ţe ani v případě vyloučení účasti veřejnosti není podle § 201 odst. 2 tr.
řádu moţné odepřít přístup důvěrníkovi poškozeného k hlavnímu líčení.

4.4.12 Právo klást otázky u hlavního líčení a právo vyjádřit se k věci před
skončením řízení
Mezi důleţitá práva poškozeného v hlavním líčení patří v § 215 odst. 1. tr. řádu
upravené právo klást se souhlasem předsedy senátu otázky svědkům, znalcům a
obţalovanému a dále dle § 216 odst. 2 tr. řádu právo vyjádřit se k věci před skončením
řízení (tj. v závěrečné řeči). Tato práva dávají poškozenému prostor k vyjasnění
skutečností spojených s trestným činem.
Důleţitost tohoto ustanovení lze spatřovat především v moţnosti poškozeného
sdělit soudu své pocity a uvést důsledky, které měl trestný čin na jeho ţivot.133
Poškozenému je dána moţnost pronést závěrečnou řeč poté, co ji dokončil státní
zástupce. Výše uvedená práva náleţí i zmocněnci poškozeného, přičemţ v takovém
případě závěrečnou řeč pronáší nejprve zmocněnec a následně poškozený.

4.5 Institut předběžných opatření
4.5.1 Účel předběžných opatření
Zákonem o obětech byl do trestního řádu s účinností od 1. srpna 2013 zaveden
nový institut předběţných opatření, která představují méně invazivní alternativu k vazbě
a mají mimo jiné přispět k zabránění viktimizace obětí trestných činů.134 Jedná se o
taxativně vymezený okruh povinností, jejichţ smyslem je ochrana určitých osob nebo
zabránění obviněnému provádět určitou činnost. Mají tedy preventivní charakter.135
Předběţná opatření by měla být ukládána v situacích, kdy vyvstává potřeba zajistit
ochranu právem chráněných zájmů dříve, neţ dojde k nabytí právní moci rozsudku nebo
jiného rozhodnutí, kterým se trestní řízení ukončuje. Slouţí zejména k prozatímní
133

Srov. s právem poškozeného učinit prohlášení o dopadu trestného činu na jeho ţivot dle § 22 zákona o
obětech.
134
Jak uvádí prof. Jelínek (viz JELÍNEK, Jiří. Předběţná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie.
s. 27), jedná se jak o ochranu před prohlubováním primární viktimizace, tak o prevenci viktimizace
sekundární a reviktimizaci oběti.
135
Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů.
[online].
2013
[cit.
31.
3.
2015].
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=617&CT1=0
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úpravě poměrů mezi obviněným a obětí trestného činu. Jejich účel lze spatřovat
především v ochraně obětí trestných činů a osob jim blízkých, u nichţ se zdůrazňuje
potřeba ochrany ţivota, lidské důstojnosti a svobody. Neméně důleţitý smysl těchto
opatření spočívá také v zabránění obviněnému v páchání další trestné činnosti a v
neposlední řadě vycházejí předběţná opatření z myšlenky ochrany celé společnosti,
která má nepochybně zájem na tom, aby nedocházelo k opakování trestné činnosti.136
Předběţná opatření jsou často vnímána pouze jako nahrazení vazby, avšak je nutné
poznamenat, ţe je lze uloţit i zcela nezávisle na vazbě. Před jejich zavedením
neexistoval v trestním řádu dostatek méně invazivních prostředků k zajištění účinné
ochrany poškozených nebo svědků, kterým hrozilo při pobytu obviněného na svobodě
nebezpečí. Vazbu bylo moţné nahradit při splnění podmínek137 jedině písemným slibem
obviněného, zárukou zájmového sdruţení občanů nebo důvěryhodné osoby, dohledem
probačního úředníka, zákazem vycestování do zahraničí nebo peněţitou zárukou.138
Tento postup se však u některých trestných činů, například u domácího násilí, nejevil
jako dostatečně účinný a v případech, kdy se jednalo o úmyslný trestný čin s horní
hranicí trestní sazby nepřevyšující dvě léta nebo v řízení pro nedbalostní trestný čin
s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující tři léta, nebyl ani moţný. Například v případě
nebezpečného pronásledování lze podle základní skutkové podstaty pachateli uloţit trest
odnětí svobody v maximální výši jednoho roku, tudíţ podmínky pro vzetí do vazby
nemohou být splněny. Prostřednictvím institutu předběţných opatření, konkrétně
ustanovení § 88d tr. řádu, můţe být nyní oběť nebezpečného pronásledování účinně
chráněna, pokud je obviněnému uloţena povinnosti zákazu stýkání se s ní. Zavedení
předběţných opatření tak znamená nejen rozšíření alternativ vazby, ale také moţnost
uloţit omezující povinnosti v případech nesplnění podmínek pro vzetí do vazby nebo
nerozhodnutí o ní.

4.5.2 Uložení předběžného opatření
Protoţe předběţná opatření znamenají zásah do osobní svobody obviněného, musí
být při jejich ukládání splněny podmínky uloţené zákonem. Tyto podmínky
zákonodárce vymezil v ustanovení § 88b odst. 2 tr. řádu. Konstatuje, ţe tak lze učinit
136

Tamtéţ.
K důvodům vazby viz § 67 a § 68 tr. řádu.
138
Viz § 73 a § 73a tr. řádu.
137
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pouze v případě, pokud „z jednání obviněného nebo z dalších konkrétních skutečností
vyplývá důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná
trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým
hrozil, a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno
trestní stíhání, byl spáchán a má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody
k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného a
na povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování
účelu předběžného opatření dosáhnout jiným opatřením, přičemž uložení předběžného
opatření si vyžaduje ochrana oprávněných zájmů poškozeného, který je fyzickou
osobou, zejména jeho života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti, nebo zájmů osob
mu blízkých, nebo ochrana zájmů společnosti.“
K rozhodování orgánů činných v trestním řízení o předběţných opatřeních dochází
z úřední povinnosti, avšak poškozený k jejich uloţení můţe dát podnět. Opatření lze
ukládat od zahájení trestního stíhání aţ do nabytí právní moci rozhodnutí, jímţ řízení
končí, a mohou trvat, dokud to vyţaduje jejich účel. Z podmínek uvedených v
§ 88b odst. 2 tr. řádu je potřeba zdůraznit zejména nutnost zjišťovat, zda nelze
vzhledem k osobě obviněného a povaze a závaţnosti trestného činu jeho účelu
dosáhnout jiným způsobem.139 Orgán činný v trestním řízení musí při rozhodování
přihlíţet také k opatřením jiţ obviněnému uloţeným podle jiných právních předpisů.140
Další podmínku, kterou je třeba akcentovat, představuje nutnost existence potřeby
ochrany oprávněných zájmů poškozeného, osob mu blízkých nebo společnosti.
Orgánem, který o předběţném opatření rozhoduje, můţe být předseda senátu
(popřípadě samosoudce) nebo státní zástupce, přičemţ záleţí na fázi řízení, ve které má
být rozhodnuto, a také na povaze předběţných opatření. V hlavním líčení rozhoduje
vţdy předseda senátu, naopak v přípravném řízení záleţí na intenzitě zásahu do osobní
svobody obviněného. U těch opatření, která představují menší zásah do osobní svobody,
rozhoduje státní zástupce, v případě většího zásahu pak na návrh státního zástupce
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Ustanovení § 88b odst. 2 tr. řádu tímto zdůrazňuje zásadu fakultativnosti a subsidiarity předběţných
opatření.
140
Těmito mohou být například vykázání podle § 44 – § 47 zákona o Policii České republiky nebo
předběţné opatření poskytující ochranu před domácím násilím podle § 400 a násl. zákona o zvláštních
řízeních soudních.
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rozhodne soudce.141 Tato rozhodnutí mají vţdy formu usnesení, proti nimţ je přípustná
stíţnost, kterou můţe podat státní zástupce, obviněný nebo poškozený. Poškozený můţe
stíţnost podat pouze proti rozhodnutí o předběţných opatřeních podle § 88d tr. řádu
(zákaz styku s určitými osobami) a § 88e tr. řádu (zákaz vstupu do obydlí).
V rozhodnutí lze uloţit jedno nebo více předběţných opatření vyjmenovaných v
§ 88c tr. řádu. Tento taxativní výčet nelze v ţádném případě rozšiřovat, a to ani za
vyuţití analogie.
V případě neplnění podmínek uloţených předběţným opatřením lze obviněnému
uloţit pořádkovou pokutu, rozhodnout o jiném, účinnějším druhu předběţného opatření,
a pokud jsou splněny podmínky vzetí do vazby, můţe být také rozhodnuto o vazbě.
V případě nerespektování uloţených zákazů lze u některých předběţných opatření
uvaţovat také o naplnění skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání podle § 337 tr. zákoníku.142 Avšak s přihlédnutím k moţnostem
sankcí stanovených pro porušení podmínek předběţného opatření trestním řádem lze
usuzovat, ţe při uplatnění zásady subsidiarity trestní represe by tak bylo moţné učinit
pouze ve zcela výjimečných případech.143

4.5.3 Předběžná opatření mající souvislost s domácím násilím
Zákaz styku s určitými osobami
Předběţné opatření zákazu styku s určitými osobami podle § 88d tr. řádu se zakládá
na „nepřípustnosti jakéhokoli kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu
blízkých nebo jiných osob, zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických
komunikací nebo jiných obdobných prostředků“. Důvodová zpráva k zákonu o obětech
upozorňuje na fakt, ţe zabránění kontaktu pachatele s určitými osobami má slouţit
141

Státní zástupce je oprávněn rozhodovat o následujících opatřeních: (i) zákazu styku s určitými
osobami podle § 88d tr. řádu, (ii) zákazu drţet a přechovávat věci, které mohou slouţit k páchání trestné
činnosti podle § 88i tr. řádu, (iii) zákazu uţívat, drţet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné
návykové látky podle § 88j tr. řádu a (iv) zákazu her a sázek podle § 88k tr. řádu. Naopak soudci přísluší
pravomoc rozhodovat o: (i) zákazu vstupu do obydlí podle § 88e tr. řádu, (ii) zákazu návštěv nevhodného
prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami podle
§ 88f tr. řádu, (iii) zákazu zdrţovat se na konkrétně vymezeném místě podle § 88g tr. řádu, (iv) zákazu
vycestování do zahraničí podle § 88h tr. řádu a (v) zákazu výkonu konkrétně vymezené činnosti podle
§ 88l tr. řádu.
142
Zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti (§ 88l tr. řádu), zákaz zdrţovat se na konkrétně
vymezeném místě (§ 88g tr. řádu), zákaz vstupu do obydlí (§ 88e tr. řádu) a zákaz styku s určitými
osobami (§ 88d tr. řádu).
143
JELÍNEK, Jiří. Předběţná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie. s. 30.
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především k ochraně před domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Dále
uvádí, ţe „včasná a účinná reakce na jasně definovatelné potenciální i skutečné
kriminogenní faktory, včetně přerušení rozhodných vazeb mezi obviněným a jeho obětí
nebo určitým prostředím, je v takových případech nepochybně potřebná a žádoucí v
zájmu individuální i generální prevence“.
Jedná se o zákaz, na jehoţ základě obviněný nesmí ţádným způsobem vyhledávat
přítomnost osob uvedených v rozhodnutí. Nesmí takto činit osobně, prostřednictvím
jiné osoby ani za pouţití elektronických zařízení. Výjimku z takového omezení lze
udělit pouze v případě, pokud k tomu existuje důleţitý důvod. V takovém případě se
setkání osob vţdy koná v přítomnosti orgánu činného v trestním řízení nebo probačního
úředníka.
Tento zákaz má v souvislosti s domácím násilím zásadní význam, protoţe se často
stává, ţe i po zahájení trestního stíhání pachatel oběť vyhledává se snahou zastrašit ji a
ovlivnit tak její výpověď nebo na ni znovu útočí. Na takovémto příkladu lze
demonstrovat jeden z výše uvedených účelů předběţných opatření v podobě zabránění
prohlubování viktimizace obětí trestných činů. V této situaci je velmi důleţitá
spolupráce oběti, se kterou má obviněný zákaz se stýkat, s orgány činnými v trestním
řízení. Oběť se v případě porušení zákazu obviněným musí obrátit na orgány činné
v trestním řízení a tuto skutečnost jim oznámit. Prokáţe-li se, ţe obviněný podmínky
uloţení předběţného opatření porušil, bude sankcionován dle pravidel uvedených
v předchozí podkapitole.
Zákaz vstupu do obydlí
Dalším předběţným opatřením mající velký význam pro oběti domácího násilí je
zákaz vstupu do obydlí upravený v § 88c tr. řádu, který „spočívá v nepřípustnosti
vstupu obviněného do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho
bezprostředního okolí, a v nepřípustnosti zdržovat se v takovém obydlí“.
Obviněný, kterému soud tuto povinnost uloţí, musí neprodleně po oznámení
usnesení opustit obydlí a jeho bezprostřední okolí, které usnesení přímo vymezuje, a po
dobu trvání zákazu se vstupu do těchto prostor zdrţet. Předtím, neţ obydlí opustí, je
oprávněn si vzít věci k osobní potřebě, cennosti a doklady. Z důleţitých důvodů lze
v průběhu trvání opatření svolit, aby si obviněný vyzvedl věci, které potřebuje pro
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výkon svého povolání nebo podnikání, přičemţ v takovém případě musí být vstupu
obviněného do obydlí přítomen orgán činný v trestním řízení nebo probační úředník, jak
jiţ bylo zmíněno u předchozího předběţného opatření.
Tento druh předběţného opatření úzce souvisí s vykázáním podle zákona o Policii
a s předběţným opatřením ukládaným podle zákona o zvláštních řízeních soudních.
Tyto instituty však nelze ztotoţňovat ani směšovat. Často se stává, ţe uloţení
předběţného opatření zákazu vstupu do obydlí na vykázání navazuje. V takovém
případě je nutné, aby orgán činný v trestním řízení v rozhodnutí stanovil jako první den,
od kterého se opatření ukládá, den následující po skončení výkonu vykázání.144

4.6 Srovnání se slovenskou procesněprávní úpravou
Slovenská republika, na rozdíl od České republiky, jiţ trestní právo procesní
rekodifikovala. Slovenský zákonodárce ho upravuje v zákoně č. 301/2005 Z.z., trestný
poriadok (dále jen „TP“), který s účinností od 1. ledna 2006 nahradil předchozí právní
předpis − zákon č. 141/1961 Zb., o trestnom konaní súdnom, který platí v České
republice (pod názvem trestní řád), byť po mnohých novelizacích, dodnes. Slovenská
právní úprava však stále postrádá zákon, který by komplexně upravoval práva obětí
trestných činů a obětem zajišťoval dostatečnou ochranu před sekundární újmou.
V souvislosti s nutností přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU,
kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a
kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (do 16. listopadu 2015)
však byla při Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky zřízena pracovní skupina,
která na takovém komplexním předpisu, zákoně o obětech, pracuje.145
Procesní instituty týkající se poškozeného jsou v právních řádech obou zemí aţ na
některé menší odlišnosti stejné. Cílem této podkapitoly není detailní rozbor práv
poškozeného ve slovenském trestním právu, ale upozornění na několik odlišností, které
lze v těchto dvou právních řádech nalézt. Zaměřuji se na tři oblasti: (i) obsahové
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Viz § 88e odst. 3 tr. řádu.
Viz např. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Obete trestných činov dostanú väčšiu ochranu.
[online]. [© 2011] [cit. 2015-03-31]. Dostupné z: http://obycajniludia.sk/obete-trestnych-cinov-dostanuvacsiu-ochranu/ nebo Pomoc obetiam násilia. Pripravuje sa zákon o obetiach. [online]. [© 2014] [cit.
2015-03-31]. Dostupné z: http://pomocobetiam.sk/pripravuje-sa-zakon-o-obetiach/
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srovnání pojmu poškozený, (ii) moţnost jeho zastupování v trestním řízení a
(iii) opatření, která lze udělit jako náhradu vazby.

4.6.1 Pojem poškozený
Definici oběti slovenská právní úprava, na rozdíl od české, prozatím neupravuje.
Slovenský zákonodárce vymezuje pouze pojem poškozený, který je dle § 10 odst. 11 TP
subjektem a stranou trestního řízení, a rozumí se jím podle § 46 odst. 1 TP „osoba,
ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná
škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody“.
Takovou definici lze povaţovat za širší, neţ jakou udává český trestní řád, a to z
důvodu, ţe vedle podmínky vzniku ublíţení na zdraví, majetkové, morální nebo jiné
škody obsahuje i moţnost porušení nebo ohroţení práv a svobod poškozeného
chráněných jiným zákonem. Avšak v jiných ohledech se tyto dva pojmy neliší. Status
poškozeného přiznává slovenský zákonodárce obdobně jako český i právnické osobě a
práva poškozenému zákonem přiznaná jsou v obou právních řádech také v podstatě
totoţná.
Úpravě poškozeného a jeho práv je věnován celý díl sedmý TP, který definuje
pojem poškozený a dále vyjmenována jeho základní procesní práva: (i) udělit v určitých
případech souhlas s trestním stíháním, (ii) uplatnit nárok na náhradu škody, (iii) činit
návrhy na provedení nebo doplnění důkazů, (iv) předkládat důkazy, (v) nahlíţet do
spisů a prostudovat je, (vi) zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o
odvolání nebo o dohodě o přiznání viny a přijetí trestu, (vii) vyjádřit se k provedeným
důkazům, (viii) právo závěrečné řeči a (ix) podávat v určeném rozsahu opravné
prostředky. Na základě ustanovení § 49 odst. 1 TP jsou orgány činné v trestním řízení
povinny poškozeného o jeho právech písemnou formou informovat a sdělit mu
informace o organizacích, které poskytují poškozeným pomoc.

4.6.2 Zastoupení v trestním řízení
Ustanovení § 53 odst. 1 TP přiznává poškozenému právo nechat se zastupovat
v řízení „splnomocnencom“ a uvádí, ţe jím můţe být i pověřený zástupce organizace na
pomoc poškozeným. Z předmětného ustanovení tedy vyplývá, ţe stejně jako v České
republice můţe být zmocněncem jak fyzická osoba, tak osoba právnická. Rozdíl lze
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spatřovat v tom, ţe ustanovení § 50 odst. 1 tr. řádu uvádí, ţe zmocněncem můţe být i
právnická osoba, a ţádné bliţší určení nevymezuje, zatímco § 53 odst. 1 TP specifikuje,
ţe se musí jednat o organizaci na pomoc poškozeným. Shodně s českou právní úpravou
nesmí být zmocněncem osoba, jejíţ způsobilost k právním úkonům je omezena nebo
která má jiţ v daném řízení roli svědka, znalce nebo tlumočníka. Také úkony, které smí
zmocněnec podle TP činit, jsou shodné s úkony určenými v tr. řádu.146
Slovenský zákonodárce v ţádném ustanovení zákona nezmiňuje moţnost
doprovodu poškozeného důvěrníkem. O důvěrníkovi sice zákon hovoří, ale jen ve
spojitosti s obţalovaným. Tuto skutečnost shledávám jako nedostatečnou, protoţe
moţnost přítomnosti důvěrníka poškozeného v trestním řízení povaţuji za velmi
vhodnou. Zatímco zmocněnec je často poškozenému ku prospěchu zejména v otázkách
právních, důvěrník mu zajišťuje psychickou podporu. V tomto ohledu se domnívám, ţe
by se měl slovenský zákonodárce inspirovat českým právním řádem a institut důvěrníka
poškozeného legislativně zakotvit.147

4.6.3 Náhrada vazby
Dle slovenské úpravy můţe soud u obviněného, který splňuje podmínky pro vzetí
do vazby, rozhodnout o jeho ponechání na svobodě, pokud (i) za něj převezme záruku
zájmové sdruţení občanů nebo důvěryhodná osoba, (ii) dá obviněný písemný slib, ţe
povede řádný ţivot a bude dodrţovat uloţené zákazy a povinnosti, (iii) sloţí peněţitou
záruku nebo (iv) s ohledem na osobu obviněného a povahu projednávaného případu pro
splnění účelu vazby postačí dohled probačního a mediačního úředníka.148
Soud obviněnému můţe k posílení účelu nahrazení vazby uloţit splnění
přiměřených povinností a dodrţení omezení, která jsou demonstrativně vyjmenovaná v
§ 82 TP, přičemţ jich lze udělit i více vedle sebe.149
Tyto zákazy a omezení spočívají v: (i) zákazu vycestování do zahraničí, (ii) zákazu
vykonávat činnost, při které došlo ke spáchání trestného činu, (iii) zákazu navštěvovat
určená místa, (iv) povinnosti odevzdat legálně drţenou zbraň, (v) zákazu vzdalovat se z
místa pobytu nebo z obydlí mimo vymezené podmínky, (vi) povinnosti pravidelně se
146

ČENTÉŠ, Jozef. Trestný poriadok: velký komentár. s. 181-182.
Lze se domnívat, ţe připravovaný zákon o obětech bude tento institut upravovat.
148
Viz § 80 TP a § 81 TP.
149
ZEMAN, Petr. Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení. Vyd. 1. s. 41.
147
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dostavit ke státnímu orgánu určenému soudem, (vii) zákazu řízení motorového vozidla a
odevzdání řidičského průkazu, (viii) zákazu styku s určitými osobami nebo zákazu
úmyslně se přiblíţit k určité osobě na vzdálenost menší neţ pět metrů, nebo
(ix) povinnosti sloţit peněţité prostředky pro účely zajištění nároku poškozeného na
náhradu škody.
V některých z těchto povinností a omezení shledávám jistou podobnost s českou
právní úpravou předběţných opatření v trestním řízení. Avšak zásadní rozdíl mezi nimi
spočívá ve skutečnosti, ţe předběţná opatření lze ukládat samostatně, zatímco o
předmětných povinnostech a omezeních můţe soud rozhodnout pouze společně
s některým ze způsobů nahrazení vazby. Další rozdíl lze spatřovat v rozsahu moţných
uloţených zákazů a povinností. V případě předběţných opatření se jedná o taxativní
výčet, zatímco u povinností a omezení stanovených v § 82 TP jde o pouhé
demonstrativní vymezení, přičemţ soud můţe uloţit i jiné, uzná-li, ţe zajistí sledovaný
účel.
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Závěr
Právní úprava domácího násilí a ochrany osob, které jsou jím postiţeny, prošla
v posledních 10 letech značnými změnami. Od přehlíţení problému domácího násilí
došlo k jeho ucelenému řešení. Jako pozitivní vývoj z poslední doby lze vyzdvihnout
zejména změny nastalé v souvislosti s přijetím zákona o obětech, který přinesl výrazné
zlepšení postavení obětí, zvýšení jejich informovanosti a zlepšení přístupu orgánů
činných v trestním řízení a jiných dalších institucí, které s nimi přijdou do styku.
Za významný pokrok shledávám tu skutečnost, ţe trestní právo se stále více ubírá
směrem k větší ochraně obětí trestných činů a nezastává tak pouze čistě represivní
přístup. Aktivní zapojení obětí trestných činů do trestního řízení a zdůrazňování jejich
práv povaţuji za velmi důleţité, neboť právě oběť je tím, koho trestný čin nejvíce
zasáhl, i kdyţ lze pochopitelně podotknout, ţe spáchání trestného činu ohroţuje celou
společnost. Trestní řízení by tedy mělo mít za cíl, vedle potrestání pachatele, také citlivý
přístup k oběti a snahu o obnovení narušených vztahů a poměrů mezi ní a pachatelem.
V rámci předcházení recidivě, a tím sniţování kriminality obecně, by se měla do
budoucna stále více zdokonalovat práce s pachateli ve smyslu změn jejich ţivotních
hodnot a postojů k řešení problémových situací. Takový přístup však mimo jiné
vyţaduje zlepšení financování Vězeňské sluţby a Probační a mediační sluţby, coţ
představuje sloţitou otázku dotýkající se oblasti politiky.
Tato práce byla vedena snahou podat komplexní přehled zajištění trestněprávní
ochrany obětí domácího násilí a zhodnotit, zda je ochrana obětí v právním řádu České
republiky v současné době dostatečná. Domnívám se, ţe zajištění ochrany obětí
domácího násilí z pohledu trestního práva hmotného i procesního je v současnosti
postačující, i kdyţ stále lze jmenovat oblasti, které by si zaslouţily více pozornosti.
Mohu uvést problematiku domácího násilí páchaného na seniorech či na muţích.
U těchto skupin osob se výskyt domácího násilí těţko odhaluje a bylo by tak dobré
u nich stále zvyšovat povědomí o domácím násilí a zdůrazňovat jeho nepřijatelnost.
V této souvislosti by také bylo vhodné měnit přístup veřejnosti a poukazovat na
skutečnost, ţe se obětí domácího násilí můţe stát i muţ, aniţ by to znamenalo, ţe se
musí jednat o zakřiknutého „slabocha“.
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Moţné zvýšení ochrany seniorů spatřuji především v potřebě zařazení trestného
činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí podle § 199 tr. zákoníku do výčtu trestných
činů, jejichţ nepřekaţení a neoznámení je dle § 367 a § 368 tr. zákoníku trestné.
Důvodem k tomuto kroku je z mého pohledu laxní přístup lékařů, kteří jsou (vedle
pachatele) mnohdy jedinými osobami, které se seniory přichází do styku. Právě oni by
měly na moţný výskyt domácího násilí reagovat a orgány činné v trestním řízení na tuto
skutečnost upozorňovat. Lze tedy také doporučit, aby byli zdravotníci v této oblasti
neustále vzděláváni.
V souvislosti s kritikou současné právní úpravy, stojí za zmínku také neexistence
probačních programů specializovaných konkrétně na pachatele domácího násilí.
S ohledem na pozitivní zahraniční zkušenosti s těmito programy, důrazně doporučuji
jejich zavedení. Předpokládám, ţe jejich absolvování by pachatele domácího násilí
mohlo vést k přehodnocení jejich ţivotního postoje a motivovat je k upuštění od
násilného chování a jednání.
Další zlepšení v této oblasti by mohla představovat změna skutkové podstaty
trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 354 tr. zákoníku. Navrhovala bych
vyuţít poznatků z aplikační praxe Slovenské republiky a do skutkové podstaty tohoto
trestného činu zařadit jako alternativní znak ke vzbuzení důvodné obavy také znak
zhoršení kvality ţivota. Domnívám se, ţe tímto způsobem by se mohlo usnadnit
prokazování existence a naplnění skutkové podstaty trestného činu nebezpečného
pronásledování a zároveň by mohla být zvýšena i efektivita postihování této trestné
činnosti.
Nehledě na výše uvedené problematické oblasti povaţuji legislativní řešení ochrany
obětí domácího násilí za uspokojivé, poskytující obětem účinnou ochranu. Problém
však nastává v mnoha případech s aplikací jednotlivých ustanovení a s jejich uvedením
do praxe. Důvody k tomuto neuspokojivému stavu lze spatřovat především ve dvou
skutečnostech. První z nich, dle mého názoru snáze odbouratelnou, představuje
nedostatečné seznámení osob, které přicházejí s oběťmi do kontaktu, s problematikou
domácího násilí a jejími specifiky. Řešení této situace spatřuji především v proškolení
vybraných policistů, státních zástupců a soudců, kteří by se na tuto oblast specializovali.
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V praxi se takováto specializace jiţ osvědčila. Jako příklad lze uvést vyškolené týmy
policistů v Brně či Ostravě, které případy domácího násilí úspěšně řeší a přispívají tak
k rychlosti trestního řízení a také k omezení sekundární viktimizace obětí. Celkově se
domnívám, ţe v této oblasti rok od roku dochází k jistému pokroku, a tudíţ se nejedná
(v porovnání s druhou skutečností) o tak závaţný problém.
Druhým důvodem (k výše uvedenému neuspokojivému stavu) je osobní přístup
konkrétních osob k obětem. Ten spočívá v nevlídném zacházení nebo v tom, ţe orgány
činné v trestním řízení obětem při uplatňování jejich práv nevycházejí vstříc. Z osobní
zkušenosti s oběťmi domácího násilí mohu potvrdit, ţe se často setkávají s nedostatkem
empatie ze strany orgánů činných v trestním řízení či například s neochotou soudce při
moţnosti

podání

výpovědi

v nepřítomnosti

obţalovaného

nebo

v souvislosti

s poskytnutím odděleného prostoru, kde oběť můţe před podáním svědecké výpovědi
vyčkat. Přitom zajištění odděleného prostoru nemusí nutně být spojováno pouze
s existencí speciálně vybudované čekárny – oběti lze umoţnit například vyčkat
v některé ze soudních kanceláří nebo ve vedlejší jednací síni. Úskalí tohoto problému
spatřuji v nemoţnosti ho řešit legislativním způsobem. Ţádným právním předpisem
totiţ není moţné citlivý přístup či vstřícný postoj k obětem vynutit. Lze však apelovat,
aby byl při výběru pracovníků orgánů činných v trestním řízení na takovéto lidské
hodnoty kladen důraz.
V této souvislosti lze dodat, ţe ač se lidská společnost s problémem domácího
násilí potýká jiţ od nepaměti a asi nikdy se ho nepodaří zcela vymýtit, je nutné s ním
alespoň bojovat. Především je důleţité k omezení domácího násilí podnikat preventivní
opatření a v případě, ţe jiţ k násilným útokům dochází, je potřeba zajistit, aby oběť
nemusela po tom, čím vším si musela projít, utrpět ještě díky chování orgánů činných
v trestním řízení sekundární újmu.
Na závěr lze uvést, ţe za velmi podstatný povaţuji fakt, ţe se díky medializaci
podařilo celkový pohled společnosti na tuto oblast změnit a ţe povědomí lidí
o fenoménu domácího násilí, problémech jeho obětí a jejich právech neustále roste. Na
této skutečnosti mají zásluhu především neziskové organizace, které pomáhají obětem
domácího násilí, a já jsem velmi ráda, ţe mohu být součástí jedné z nich, protoţe se
domnívám, ţe tak mohu alespoň částečně k ochraně obětí domácího násilí sama přispět.
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Loga nejvýznamnějších organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí
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Příloha č. 4
Přehled počtu vykázání Policií ČR dle krajů v roce 2014

Zdroj: Bílý kruh bezpečí. Statistiky. [online]. [© 2007] [cit. 2015-03-31]. Dostupné
z: http://www.domacinasili.cz/statistiky/
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Příloha č. 5
Počet oznámených trestných činů souvisejících s domácím násilím na Policii ČR
v letech 2010 – 2014

Roky
Nebezpečné vyhroţování

2010

2011

2012

2013

2014

2068

2387

2205

2331

2217

Nebezpečné pronásledování

537

535

485

520

490

Týrání svěřené osoby
Týrání osoby ţijící ve společném
obydlí

159

168

175

186

137

568

661

603

572

541

Zdroj dat: Policie České republiky. Kriminalita. [online]. [© 2015] [cit. 2015-03-31].
Dostupné z: http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
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Příloha č. 6
Počet klientů Bílého kruhu bezpečí, kteří se stali obětí domácího násilí
v letech 2010 - 2014

Roky

2010

celkový počet klientů BKB
z toho počet obětí domácího
násilí

2011

2012

2013

2014

944

1040

1174

1436

1666

175

200

240

326

373

Zdroj dat: Bílý kruh bezpečí. Statistiky. [online]. [© 2007] [cit. 2015-03-31]. Dostupné
z: http://www.domacinasili.cz/statistiky/
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Příloha č. 7
Přehled trestů a trestních opatření uložených pachatelům odsouzeným za spáchání
trestného činu podle § 199 tr. zákoníku a dle § 215a tr. zákona
Přehled počtu pachatelů (dělených podle trestů a trestních opatření uloţených jim
soudy) odsouzených za spáchání trestného činu podle § 199 tr. zákoníku a § 215a tr.
zákona, kterými se zabývala Probační a mediační sluţba v letech 2005-2012, ČR
(N=517):

Zdroj: MARTINKOVÁ, Milada; SLAVĚTÍNSKÝ, Vladan; VLACH, Jiří. Vybrané
problémy z oblasti domácího násilí v ČR. Vyd. 1. s. 77.
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Příloha č. 8
Přehled přiměřených omezení a povinností uložených pachatelům odsouzeným za
spáchání trestného činu podle § 199 tr. zákoníku a dle § 215a tr. zákona
Přehled počtu pachatelů (dělených podle přiměřených omezení a povinností uloţených
jim soudy) odsouzených za spáchání trestného činu podle § 199 tr. zákoníku a § 215a tr.
zákona, kterými se zabývala Probační a mediační sluţba v letech 2005-2012, ČR
(N=517):

Zdroj: MARTINKOVÁ, Milada; SLAVĚTÍNSKÝ, Vladan; VLACH, Jiří. Vybrané
problémy z oblasti domácího násilí 0v ČR. Vyd. 1. s. 78.
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Příloha č. 9
Vzorový obsah prohlášení oběti/poškozeného o dopadu trestného činu na její život
1.

2.

Identifikační údaje:


identifikace orgánu činného v trestním řízení, kterému se doručuje prohlášení,



označení věci, které se týká (spisovou značkou),



identifikace oběti (jméno a příjmení),



datum a místo sepsání prohlášení,



podpis.

Prohlášení o dopadu trestného činu, zejména:


emoční dopad – celkový pocit ze ţivota; jak trestný čin ovlivnil mezilidské
vztahy (s partnerem, rodinou, přáteli nebo spolupracovníky); jakékoli emoce a
pocity související s trestnou činností (např. zranění, hněv, strach, frustrace);
následky na ţivotním stylu a aktivitách (např. poruchy spánku, poruchy
stravování, pracovní dopady); psychologické následky trestného činu (například
deprese, úzkost, stres),



fyzický dopad – zranění, které oběť utrpěla v důsledku trestného činu (např.
zlomeniny, jiná tělesná zranění); jak zranění ovlivnila ţivot oběti (například v
práci, při sportovních nebo volnočasových aktivitách); případné přetrvávající
zdravotní problémy; nutná léčba, včetně budoucí nebo současné léčby,



finanční dopad – ušlý zisk v důsledku trestného činu (například kdyţ v případě
fyzické nebo psychické újmy došlo ke sníţení pracovní schopnosti); běţné
výdaje způsobené trestným činem (například sníţení příjmu domácnosti);
cestovní náklady z důvodu projednávání případu (např. v důsledku předvolání k
soudu); platba za léky,

 jiný či další dopad – jakým dalším způsobem trestný čin negativně ovlivnil ţivot
oběti (např. jak se změnil ţivot oběti od spáchání trestného činu, jak vidí oběť
svou budoucnost).
3.

Přílohy k prohlášení, např.:


lékařská potvrzení,
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doklady prokazující finanční dopad,

 dopisy, básně nebo obrazy, které mohou lépe vyjádřit, jak trestný čin ovlivnil
ţivot oběti.
Zdroj: GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Vyd. 1. s. 150-151.
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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 moţné povaţovat 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 nejdůleţitější legislativní milníky.
Nejprve je pojednáno o zavedení skutkové podstaty týrání osoby ţijící 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 nejdůleţitějších
trestných činů páchaných v souvislosti s domácím násilím. Největší důraz je kladen na
skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí, dalšími
zmiňovanými skutkovými podstatami jsou týrání svěřené osoby, nebezpečné
vyhroţování 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 obsaţené v české právní úpravě s právní úpravou Slovenské republiky.
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V závěru práce je současná právní úprava zhodnocena a jsou nabídnuta řešení de
lege ferenda.

Klíčová slova: domácí násilí, práva oběti domácího násilí, týrání osoby ţijící ve
společném obydlí
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Abstract – Criminal-law protection of victim of domestic
violence
The aim of the thesis is to summarize and evaluate the issue of legal protection of
domestic violence victims in the Czech Republic, especially what concerns criminal
law.
In the first part of the thesis, the author deals with the definition of domestic
violence and issues associated with it. Attention is paid to the features which must be
present so that violent behaviour may be considered domestic violence. The work also
mentions the types and causes of domestic violence, as well as myths that are rooted
about it in society. In addition, this chapter also focuses on the characterization of the
perpetrators and victims of domestic violence.
The second chapter discusses the development of the society's attitude towards
solutions of domestic violence. It focuses on the breaking point when society realized
the need for changing its attitudes towards domestic violence. Particular parts of the
chapter focus on the most important legislative milestones. At first, it discusses the
introduction of the fact of crime of battering a person living in a shared house or flat
into the Criminal Code. Further on, the legal regulation on protection from domestic
violence is presented, and other legislative changes in this area are briefly mentioned.
The theme of the third chapter of this work is the regulation relating to domestic
violence in substantive criminal law. At first, the work deals with the analysis of the
most important facts of crimes committed in connection with domestic violence. The
greatest emphasis is laid on the crime of battering a person living in the same dwelling.
The facts of crimes of battering the person in guardianship, dangerous threatening and
stalking are also discussed. Subsequently, the sanctioning of perpetrators of domestic
violence is analyzed.
The fourth chapter introduces to readers the regulation of the protection of victims
from domestic violence in criminal procedure. The main content of the chapter is the
definition of individual rights of victims and injured parties in criminal proceedings.
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Emphasis is laid in particular on changes brought about by relatively recently adopted
Law on victims of crimes.
In the third and fourth chapters the author also compares the substantive and
procedural institutes contained in the Czech legislation with regulations of the Slovak
Republic.
In the conclusion, the current legislation is assessed solutions de lege ferenda are
offered.

Key words: domestic violence, rights of victim of domestic violence, crime of domestic
violence
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