
Cílem diplomové práce, nazvané „Civilní proces a domácí násilí“, je poskytnout 

přehled institutů civilního procesu směřujících k ochraně před touto formou násilí. Domácí 

násilí je stále živým tématem, které zasluhuje notnou dávku pozornosti. Mnohdy není viditelné 

a jeho existenci může být obtížné rozkrýt, neboť probíhá v soukromí. Právě proto je nezbytné 

v úsilí o co nejvyšší možnou ochranu ohrožených osob nepolevovat a neustále se zabývat 

úvahami, jak jí dosáhnout. Procesní předpisy nabízejí několik způsobů ochrany před domácím 

násilím a jsou bezesporu významným nástrojem k jejich dosažení. V diplomové práci tyto 

konkrétní nástroje definuji, zamýšlím se nad jejich uplatnitelností a uvádím jejich klady či 

naopak nedostatky. Práce se detailně zaměřuje na institut předběžného opatření, který pro 

ohrožené osoby představuje možnost téměř okamžité pomoci. Zároveň této osobě poskytuje 

časový prostor pro uvážení a uskutečnění dalších kroků směřujících k uspořádání poměrů 

s násilnou osobou. Předběžná opatření jsou založena na prvku překvapení stran násilné osoby, 

avšak vždy je nutné dbát, aby zásah do subjektivních práv této osoby byl proporcionální. 

Práce je rozdělena do pěti částí. Po úvodu, jenž nastiňuje cíle a úkoly diplomové práce, 

následuje druhá část, která přináší obecný výklad k problematice. Pokouší se definovat pojem 

domácího násilí a uvést jeho základní znaky a typologii. Prezentována je také hmotně-právní 

úprava občanského zákoníku související s domácím násilím, neboť jeho existence je nově 

reflektována v řadě právních poměrů. Jelikož jsou procesní předpisy odrazem hmotně-právní 

úpravy, nelze tuto opomenout. Obecný výklad se dále zabývá rolí soudní moci a jejím 

uplatněním v ochraně subjektivních práv se zaměřením na civilní proces a domácí násilí. 

V závěru jsou představeny jednotlivé instituty občanskoprávního řízení uplatnitelné k ochraně 

před domácím násilím.  

Třetí část diplomové práce se podrobně věnuje těmto jednotlivým institutům. 

Nejrozsáhlejší a nejpodrobnější je kapitola prvá, zasvěcená předběžným opatřením. Ta jsou 

od 1. 1. 2014 zakotvena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Tento nástroj 

považuji za nejefektivnější, neboť umožňuje poskytnutí téměř okamžité ochrany ohroženým 

subjektivním právům. V této kapitole jsou podrobně rozpracována příslušná zákonná 

ustanovení a dány do vzájemné souvislosti. V závěru prezentuji své úvahy de lege ferenda, 

v nichž zhodnocuji současnou právní úpravu jako celek a zároveň připomínám její zásadní 

klady i nedostatky. Ke druhým jmenovaným současně navrhuji řešení a přibližuji svou 

představu vhodnější úpravy. 



Druhá kapitola třetí části je soustředěna na ochranu osobnosti člověka, neboť násilným 

jednáním zpravidla dochází k zásahu do důstojnosti člověka, jeho zdraví, vážnosti, cti či 

soukromí, tj. do jeho přirozených práv. V třetí kapitole jsou představeny možnosti využití 

mediace ve věcech spojených s domácím násilím. Byť se na první pohled zdá, že rovnocenné 

vyjednávání mezi násilnou a ohroženou osobou není možné, lze nalézt argumenty i pro opačný 

závěr.  

Mezinárodní a nadnárodní zájem o domácí násilí je vložen do čtvrté části. Ta je 

zaměřena na významné počiny těchto subjektů v oblasti domácího násilí, obzvláště patrné je 

soustředění na ochranu před násilím páchaným na ženách. Poslední částí diplomové práce je 

závěr, jenž shrnuje tématiku domácího násilí a civilního procesu. Přináší rekapitulaci 

předchozích poznatků a otázky, na něž bude třeba do budoucna nalézt odpovědi. 


