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1. Úvod 

Domácí násilí v dnešní době představuje celosvětový fenomén, kterému je 

nezbytné věnovat značnou pozornost. Jedná se o zvláštní formu násilí, jež probíhá 

v zásadě uvnitř rodiny, mezi osobami sobě blízkými a mnohdy i různými způsoby na sobě 

závislými. Existence domácího násilí často nebývá vůbec zjistitelná, zůstává 

tzv. za dveřmi domácností. K obtížnosti jeho odhalení bohužel přispívají i samotné 

ohrožené osoby, které ze vzniku násilí vůči své osobě viní sami sebe nebo se bojí 

o problému otevřeně hovořit. Častým jevem, jenž také komplikuje odkrytí domácího 

násilí, je stud ohrožené osoby, která tento stav považuje za svou vlastní neschopnost vést 

a udržet rodinu. V minulosti byla tato forma násilí zcela přehlížena, ačkoli o její existenci 

panovalo velké povědomí. Až vývoj několika posledních desetiletí ukázal, že není možné 

páchanému násilí pasivně přihlížet. A kdo jiný by měl být garantem pomoci poškozeným 

osobám než státní moc, která jediná může obětem poskytnout účinnou ochranu a tuto 

i patřičným způsobem vynutit. 

Problematika domácího násilí je v českém právním prostředí stále živým tématem, 

o čemž svědčí i legislativní aktivita věnující se tomuto jevu. V minulých letech došlo 

k řadě zákonodárných počinů, jenž významným způsobem přispěly ke zvýšení ochrany 

ohrožených osob i represi osob ohrožujících.1 Ohrožené osoby jsou chráněny systémem 

práva trestního, občanského i správního. Lze říci, že právě občanskoprávní ochrana 

před domácím násilím přistupuje k ochraně ohrožených či poškozených subjektivních 

práv na prvním místě, neboť poskytuje téměř okamžitou pomoc a fyzickou ochranu 

před násilnou osobou. Jejím prostřednictvím získává ohrožená osoba časový prostor 

pro uspořádání vzájemných vztahů. Vyskytnuvší se násilí se odráží v řadě právních 

poměrů těchto osob a způsobuje občanským zákoníkem stanovené následky, jež mají pro 

násilnou osobu v podstatě sankční charakter. 

Cílem této diplomové práce je zamyšlení se nad způsoby ochrany před domácím 

násilím a jeho řešení z pohledu civilního procesu. Práce definuje jednotlivé instituty 

procesního práva, jež lze považovat za nejúčinnější, líčí jejich průběh a usiluje o jejich 

                                                 
1 Viz zákon č. 91/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, jímž byl zaveden nový trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě; 

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

40/2009 Sb., trestní zákoník, jenž zavedl nový trestný čin nebezpečné pronásledování 
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zhodnocení. Procesní právo je v tomto případě nástrojem ochrany osob ohrožených 

domácím násilím a jeho význam je tak nezpochybnitelný. Považuji za vhodné se tímto 

tématem zabývat též s ohledem na novou právní úpravu, zavedenou tzv. rekodifikací 

soukromého práva.  

Práce je rozdělena do pěti částí. Po krátkém úvodu následuje druhá část, jež přináší 

obecný výklad k tématice civilního procesu a domácího násilí. Pokouší se definovat 

pojem domácího násilí a uvést jeho formy a znaky. Pro uchopení této problematiky 

z hlediska právní úpravy považuji terminologický a typologický úvod za nepostradatelný. 

V rámci obecného výkladu je jedna kapitola věnována též hmotně-právní úpravě spojené 

s domácím násilím. Zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník, jenž nabyl 

účinnosti dne 1. 1. 2014, včlenil do občanského práva hmotného specifickou právní 

úpravu pro případy, kdy v rodině dochází k domácímu násilí. Zákon výslovně zakotvuje 

zvláštní ustanovení proti domácímu násilí, tzv. věc samu, jež doposud právní řád neznal 

a jež ve spojení s předběžným opatřením přinášel v praxi řadu nejasností. Domácí násilí 

však nachází svůj odraz i v případech vyživovací povinnosti mezi manžely nebo v právní 

úpravě dědictví. Jelikož jsou procesně-právní předpisy reflexí úpravy hmotně-právní, 

domnívám se, že není možné tuto kapitolu opomenout. Další kapitoly druhé části 

vymezují roli soudní moci a její uplatnění v ochraně subjektivních práv se zaměřením 

na civilní proces. V závěru jsou představeny jednotlivé instituty občanskoprávního řízení 

směřující k ochraně před domácím násilím. 

Třetí část se těmito instituty zabývá podrobně. Největší pozornost zaměřuji 

na institut předběžných opatření, kterým je věnována první kapitola. Tato kapitola je 

nejrozsáhlejší a nejpodrobnější, neboť předběžná opatření považuji z důvodu okamžitě 

poskytnuté ochrany za nejefektivnější. Jejich prostřednictvím je soudní ochrana 

poskytnuta ve velmi krátkém časovém horizontu a spočívá nejčastěji v zákazu vstupu 

násilné osoby do společné domácnosti s osobou ohroženou a zákazu jakéhokoli způsobu 

kontaktu či přibližování se k této osobě. V souvislosti s přijetím zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, účinného od 1. 1. 2014, byla úprava předběžných opatření 

proti domácímu násilí vyňata ze zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, který 

jej obsahoval v § 76b a který propříště představuje pouze úpravu subsidiárního 

charakteru. Zákon o zvláštních řízeních soudních zavedl pro předběžné opatření velkou 
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řadu novot oproti předešlé právní úpravě. V zásadě se dá říci, že nová právní úprava 

vykazuje znaky zcela odlišného předběžného opatření. Tomuto tzv. zvláštnímu 

předběžnému opatření věnuji nejvíce prostoru a podrobně rozebírám příslušná 

ustanovení. V závěru si dovoluji uvést své úvahy de lege ferenda. Zhodnocuji současnou 

právní úpravu jako celek a zároveň analyzuji její zásadní klady i nedostatky. Ke druhým 

jmenovaným navrhuji jejich řešení a přibližuji svou vizi vhodnější úpravy.  

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

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

či soukromí, tj. do jeho přirozených práv. I ochrana osobnosti umožňuje prozatímní 

úpravu poměrů účastníků, v tomto případě se však jedná o tzv. obecné předběžné opatření 

podle občanského soudního řádu. Na něj může navazovat žaloba na ochranu osobnosti. 

Třetí kapitola se upíná na mediaci a možnosti jejího využití ve věcech spojených 

s domácím násilím. Mediací se rozumí moderní způsob mimosoudního řešení soudních 

sporů, který cílí k uzavření smíru mezi stranami bez aplikace státní moci. Byť se na první 

pohled zdá, že rovnocenné vyjednávání mezi násilnou a ohroženou osobou není možné, 

nelze užití mediace bez dalšího vyloučit. Důvody pro její uplatnění bývají zpravidla 

hlavně poměry k nezletilým dětem nebo nutnost vyřešení majetkových a jiných právních 

poměrů mezi účastníky. 

Domácí násilí samozřejmě není tématem, jenž by zůstávalo v rovině vnitrostátní, 

nýbrž značný zájem je o něj projevován i na úrovni nadnárodní a mezinárodní. Aktivity 

vyvíjené mezinárodními organizacemi a jejich orgány nelze považovat za zanedbatelné. 

Naopak, právě z jejich strany lze pozorovat tlaky na jednotlivé státy, aby problematice 

domácího násilí věnovaly dostatečnou pozornost a přijaly účinné právní prostředky 

ochrany ohrožených osob a postihu osob násilných. Velká část počinů v tomto ohledu 

směřuje na zvláštní ochranu před násilím páchaným na ženách. Tuto oblast zpracovává 

čtvrtá část diplomové práce. 

Poslední, pátou částí diplomové práce, je závěr, jenž shrnuje problematiku 

domácího násilí a civilního procesu. Rekapituluje předchozí poznatky a otázky, na něž 

nejsou zcela jasné odpovědi a jež bude muset praxe řešit. 

Práce odpovídá právnímu stavu ke dni 11. 3. 2015. 
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2. Civilní proces a domácí násilí – obecný výklad 

Tato část přináší obecný výklad problematiky domácího násilí a ochrany proti němu 

cestou občanského soudního řízení. Nejdříve věnuji pozornost domácímu násilí 

jako takovému. Vedle definice domácího násilí bude pozornost zaměřena taktéž 

na základní znaky a typologii domácího násilí, a to v rozsahu nezbytném pro účely 

uchopení tématu domácího násilí a civilního procesu. Považuji za nezbytné zahrnout 

do obecného úvodu též kapitolu pojednávající o hmotně-právní úpravě ve věcech 

domácího násilí, neboť procesní předpisy jsou právě její reflexí. Poté následuje úvod 

do civilního procesu ve spojení s ochranou proti domácímu násilí. Zde se zabývám 

právem na soudní ochranu a rolí civilního procesu v ochraně subjektivních práv 

ohrožených domácím násilím. Poslední podkapitola této části prezentuje obecně 

jednotlivé instituty civilního procesu, jež směřují k ochraně proti domácímu násilí. 

2.1 Pojem domácího násilí 

Nalézt správnou a úplnou definici domácího násilí, která by tento pojem vymezila 

s obecnou platností, je velmi obtížné, ne-li nemožné. Důvodem je nejen skutečnost, že 

odlišnosti definic známých z různých zemí odrážejí chápání tohoto jevu jakožto 

celospolečenského problému v tom kterém státě, ale také dynamika, se kterou 

se v posledních letech tato problematika rozvíjí a kterou se upevňuje její postavení 

v odborném diskurzu. Domácí násilí se vyskytuje ve všech zemích světa, a to bez ohledu 

na místní kulturu, tradice či zvyky. V důsledku rozdílných poměrů v jednotlivých částech 

světa se liší také terminologie, která odráží různá pojetí a chápání tohoto fenoménu. 

Zatímco v českém právním prostředí se ukotvil pojem „domácí násilí“, který vychází 

z pojmu užívaného v angloamerickém systému práva („domestic violence“), v německy 

hovořících zemích bychom našli mnohem širší pojetí, a to „násilí v rodině a domácnosti“ 

(„Gewalt in der Familie und naher Umgebung“). Je zřejmé, že oproti angloamerickému 

pojmu zahrnuje německé širší pojetí též týrání starých nebo nemocných lidí. 

Ačkoli domácí násilí bylo v našem prostředí po dlouhá léta tématem 

bagatelizovaným, až tabuizovaným, poslední dvě desetiletí ukázala, že se jedná o jev, 

který se dotýká každé společnosti a který nesmí zůstat za zavřenými dveřmi domácností. 
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Domácí násilí se stalo předmětem činnosti mnoha neziskových organizací2 

a intervenčních center3, jejichž cílem je poskytování odborné pomoci osobám ohroženým 

nebo vystaveným domácímu násilí. 

O širší definici domácího násilí se již v roce 1985 pokusila Rada Evropy, podle 

které „násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí, spáchané v rámci 

rodiny některým z jejich členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu 

nebo svobodu jiného člena stejné rodiny nebo vážně poškozují rozvoj jejich osobnosti. 

Domácí násilí je chování, které u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. 

Prostřednictvím moci, kterou tento strach poskytuje, určuje násilná osoba chování osoby 

ohrožené. Domácí násilí může nabývat podoby fyzického, sexuálního a psychického 

násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické deprivace.“4 

V českém právním prostředí přinesla definici domácího násilí důvodová zpráva 

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

násilím. Domácí násilí je zde chápáno jako „označení pro násilné jednání, kterým dochází 

k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, a to v bytě 

nebo domě společně obývaném násilnou osobou i osobou, proti níž takový útok směřuje. 

Domácím násilím se rozumí opakované násilné jednání nebo opakované vyhrožování 

násilným jednáním, v důsledku kterého dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému 

útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi osobami, které jsou 

či 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 výhrůžky útokem směřují.“ 5 

Odborná česká literatura chápe domácí násilí jako „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 osobě druhé, jejímž cílem 

                                                 
2  Např. Bílý kruh bezpečí; ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy; ProFem, o.p.s. aj.  
3  Intervenční centra jsou upravena v § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
4 Doporučení č. R (85) 4 o násilí v rodině [online]. Rada Evropy, 1985 [cit. 

2014-11-05]. Dostupné z: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf 
5 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany 

před domácím násilím [online]. [cit. 2014-09-23]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd

=13401#prilohy 
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je ublížit, poškodit, poranit nebo zabít.“6 Domácí násilí představuje „sociálně-patologický 

jev sui generis, nejnebezpečnější z forem agrese.“ Zároveň je však „nejméně viditelné, 

mnohdy nepředvídatelné a nepochopitelné, nekontrolovatelné, těžko diagnostikovatelné 

a často nepostižitelné.“7 Nejvýraznějším rysem, který odlišuje domácí násilí od jiných 

forem násilí je skutečnost, že se nejčastěji odehrává mezi osobami sobě nejbližšími, kteří 

mnohdy sdílejí i intimitu. Specifikem je zejména subjekt, vůči kterému násilí směřuje. 

Mezi nejčastější oběti domácího násilí patří ženy, děti, senioři, zdravotně postižení 

a v posledních letech též cizinci.8 Stoupá však i počet případů, kdy se obětí agresorek 

stávají muži.  

2.2 Základní znaky a typologie domácího násilí 

Domácí násilí, jakožto sociální jev, vykazuje charakteristické znaky, které jsou 

pro něj ve větší či menší míře typické. Tyto znaky napomáhají identifikovat násilí 

mezi partnery a v domácnosti a zároveň odlišují tento druh agrese od ostatních 

patologických forem chování. Mezi příznačné znaky řadíme zejména společné bydlení 

agresora a oběti, jejich citové, sociální a ekonomické sepjetí, blízké vztahy až intimního 

charakteru, existence asymetrie ve vztahu, tedy jasné rozdělení role agresora a oběti, 

střídání fází klidu, tenze a ataků, neveřejnost způsobující ztížení odhalení, řešení 

a potrestání.9 Je však možné nalézt různé varianty typových znaků domácího násilí. 

Například Bílý kruh bezpečí vymezuje čtyři klíčové znaky, jimiž jsou opakování 

a dlouhodobost, eskalace násilí, nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené 

a násilné, neveřejnost. O domácím násilí lze hovořit pouze tehdy, jsou-li naplněny 

všechny tyto znaky.10 Nejedná se tedy o domácí násilí tam, kde se role agresora a oběti 

střídají nebo v případě jednorázového ataku. 

                                                 
6 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. přepracované vydání. 

Praha: proFem, o.p.s., 2008, s. 13. ISBN 978-80-903626-7-3 
7  KRÁLÍČKOVÁ, Z. et al. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 5. ISBN 978-

80-7400-381-3 
8  KRÁLÍČKOVÁ, Z. et al. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 10. ISBN 

978-80-7400-381-3 
9  KRÁLÍČKOVÁ, Z. et al. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 6. ISBN 978-

80-7400-381-3 
10 Domácí násilí. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 

http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/ 
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Pokud jde o typologii domácího násilí, přiklání se současná česká doktrína 

ke čtyřem základním formám, které zahrnují násilné jednání fyzické (strkání, bití, 

fackování, kopání apod.), psychické (ponižování, zesměšňování, permanentní kontrola, 

vyhrožování apod.), sexuální (všechny sexuální činy, které jsou na oběti vynucovány) 

a ekonomické (zamezení možnosti disponovat s financemi).11 Někteří autoři a též 

neziskové organizace zabývající se ochranou před domácím násilím a pomocí obětem 

uvádějí též násilí emocionální (orientováno na nejbližší osoby, zvířata a věci, ke kterým 

má oběť citový vztah, nejčastěji v podobě vyhrožování likvidací či fyzické zničení, 

rozbití) a sociální (izolování oběti od přátel a ostatních lidí, zákaz vycházení z domu 

apod.).12 Je však důležité si uvědomit, že výše uvedené druhy násilí se zpravidla vzájemně 

prolínají a obvykle je tak oběť ohrožována či poškozována několika formami násilí 

zároveň. Nejčastější podobou je násilí fyzické doprovázené psychickým. 

K pojmu domácího násilí a jeho znakům se vyjádřila i soudní praxe v rámci své 

rozhodovací činnosti. Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí z roku 2012 

uvedl, že „nařídit předběžné opatření podle § 76b občanského soudní řádu na ochranu 

proti tzv. domácímu násilí lze jen za podmínky, že jsou v době podání návrhu současně 

splněny všechny čtyři znaky pojmu domácí násilí, tj. opakovanost a dlouhodobost, 

eskalace, neveřejnost, blízkost osob a jasnost jejich rolí.“13 Soudní praxe tak musí 

vycházet ze základních znaků domácího násilí, bez jejichž naplnění by se o tento jev 

nemohlo jednat a nemohlo by tak být předběžné opatření nařízeno. Zejména na soudy 

jsou v tomto ohledu kladeny velké požadavky, co se znalostí teoretického vymezení 

domácího násilí týče, neboť pouze tímto způsobem může být soudem poskytnuta ochrana 

právě tam, kde k domácímu násilí skutečně dochází a zároveň ochrana odepřena tam, kde 

se o domácí násilí nejedná. 

                                                 
11 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2. přepracované vydání. 

Praha: proFem, o.p.s., 2008, s. 23. ISBN 978-80-903626-7-3 
12 HUŇKOVÁ, M., VOŇKOVÁ, J. Domácí násilí v ČR z pohledu práva: (efektivnost právních norem ČR 

posuzovaná vzhledem k cíli ochrany společnosti před domácím násilím). Vyd. 1. Stráž pod Ralskem: 

Justiční akademie ČR, 2004, s. 59 – 60. ISBN 80-239-6230-2; ACORUS, O.S. Info o domácím násilí. 

Acorus, občanské sdružení, pomoc osobám ohroženým domácím násilím [online]. Praha: Acorus, o.s. [cit. 

2014-09-23]. Dostupné z: http://www.acorus.cz/cz/domaci-nasili/info-o-domacim-nasili.html 
13  Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 8. 2012, sp. zn. 19 Co 372/2012 
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2.3 Hmotně-právní úprava ve věcech domácího násilí 

Zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník (dále také jen „NOZ“), přinesl 

dlouho očekávanou právní úpravu důsledků existence domácího násilí. Důvodová zpráva 

k NOZ k tomuto sděluje, že „existující předpisy zajišťují okamžitou ochranu dotčených 

osob. Nicméně považuje se za vhodné přijmout i ustanovení v rovině soukromoprávní, 

a to dlouhodobějšího charakteru.“14 Zároveň i díky přijetí souvisejících předpisů došlo 

ke sladění úpravy hmotně-právní a procesně-právní, tzn. procesní úprava je řádným 

odrazem úpravy v novém občanském zákoníku.  

Není překvapivé, že ustanovení týkající se domácího násilí je v převážné míře 

obsaženo v částí druhé NOZ, upravující rodinné právo. Zvláštní ustanovení 

proti domácímu násilí nalezneme v hlavě prvé, díle čtvrtém, oddíle druhém, upravující 

manželské majetkové právo, konkrétně v ustanoveních § 751 až 753 NOZ. Podle prvého 

z nich, stane-li se další společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachází 

rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného 

nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů 

žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou 

dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet. Toto ustanovení přináší již 

zmiňovaný pojem „rodinná domácnost“, který však v občanském zákoníku není 

definován. Dle komentářového znění je třeba chápat rodinnou domácnost jako pospolitost 

spolu žijících osob.15 Ust. § 753 NOZ dále výslovně uvádí, že právo domáhat se ochrany 

proti domácímu násilí má také každá jiná osoba, která žije spolu s manžely 

nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti. Tato ustanovení tak nesměřují pouze 

mezi manžele, nýbrž poskytují ochranu i osobám žijícím s manžely v rodinné domácnosti, 

typicky nezletilým dětem či rodičům jednoho z manželů.16 Občanský zákoník dále 

stanoví, že podle těchto ustanovení lze postupovat i v případě, že se jedná o manžele 

rozvedené, jakož i v případě, kdy manželé nebo rozvedení manželé bydlí společně jinde 

než v rodinné domácnosti. Nová právní úprava může budit dojem, že ochrana 

                                                 
14 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova_zprava__leden_2011_.pdf 
15 HRUŠÁKOVÁ, KRÁLÍČKOVÁ, WESTPHALOVÁ et al. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655 – 

975) : komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 434. ISBN 978-80-7400-503-9 
16 Tamtéž 



9 

 

proti domácímu násilí směřuje pouze k ochraně manželů, čemuž napovídá výklad 

jazykový i systematický, neboť je zařazena v rámci tzv. manželského práva. Podstatnou 

korekci takového výkladu představuje § 3021 NOZ, podle nějž lze ustanovení 

§ 751 až 753 použít také v případě společného bydlení jiných osob, než jsou manželé.17 

Je tak myšleno i na ochranu osob, které žijí v jiných svazcích než v manželství, 

např. v registrovaném partnerství či nesezdaném soužití.18 Navrhovatel podáním návrhu 

docílí omezení, případně i vyloučení násilné osoby z bytu či domu. Právní úprava tedy 

přichází s velmi specifickým přístupem, který umožňuje zasáhnout i do věcných práv 

násilné osoby, tj. omezit i jeho vlastnická práva. Jedná se však v každém případě o zásahy 

ospravedlnitelné zvláštní povahou věci a nejsou zásahem protiústavním.19 Základním 

důvodem pro takové zásahy je skutečnost, že „lidský život, tělesné i duševní zdraví, lidská 

důstojnost a svoboda, zejména však spokojené dětství a všestranný zdravý vývoj dítěte, 

jsou nepochybně hodnoty, které musí právní řád komplexně chránit, a to i proti takovým 

hodnotám, jako je právo spoluvlastníka nebo dokonce i výlučného vlastníka či nájemce 

na užívání domu nebo bytu, pokud se v něm odvíjí rodinný život a je-li ohrožen domácím 

násilím.“20 

Konečně zákon vymezuje přípustnou dobu trvání vyloučení práva manžela 

v domě nebo bytě bydlet, a to nejdéle na dobu šesti měsíců. Tuto úpravu ochrany 

před domácím násilím v novém občanském zákoníku lze jednoznačně označit za „věc 

samu“, o které doposud soudy neměly zcela jasno. Podání návrhu ve věci samé bylo podle 

právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 vyžadováno pro prodloužení trvání předběžného 

opatření podle § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). 

Soudní praxe však nebyla jednotná v tom, které řízení lze za „věc samu“ považovat. NOZ 

v této části přináší tzv. teritoriální ochranu osob ohrožených domácím násilím, kdy je 

chráněno jejich teritorium.21 Není ale jasné, zda se z hlediska teritoriální ochrany jedná 

                                                 
17 ČUHELOVÁ, K. ŠÍNOVÁ, R. Ochrana proti domácímu násilí v kontextu harmonizace právní úpravy 

civilního procesu s rekodifikací soukromého práva. In: Právní rozhledy, 2013, č. 3, s. 104 a násl. 
18 HRUŠÁKOVÁ, KRÁLÍČKOVÁ, WESTPHALOVÁ et al. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655 – 

975) : komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 434. ISBN 978-80-7400-503-9 
19 ČUHELOVÁ, K. ŠÍNOVÁ, R. Ochrana proti domácímu násilí v kontextu harmonizace právní úpravy 

civilního procesu s rekodifikací soukromého práva. In: Právní rozhledy, 2013, č. 3, s. 104 a násl. 
20 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Civilněprávní postih domácí násilí - úvahy de lege ferenda (zejména nad 

sněmovním tiskem č. 828). In Právo proti domácímu násilí:sborník příspěvků z mezinárodní konference. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 52-55 
21 ČUHELOVÁ, K. Komentář k usnesení čj. 70 Co 14/2014-40. In: Rekodifikace a praxe, 2014, č. 9 
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o „věc samu“ výlučnou nebo lze věcí samou shledat i řízení o vyklizení, vypořádání 

společného jmění manželů, zrušení společného nájmu bytu apod. Na rozdíl 

od předběžného opatření by tato řízení měla probíhat „klasicky“, tj. soud by v nich měl 

nařídit jednání a ten, proti komu návrhy směřují, by měl být vždy slyšen. 22 Podstatná je 

však skutečnost, že řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí probíhá podle zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také jen „ZŘS“).23 Mezi řízením 

vedeným podle občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních je 

významný rozdíl, který spočívá ve stěžejních zásadách ovládajících oba procesy, 

projednací a vyšetřovací. Zvláštní řízení soudní je ovládáno zásadou vyšetřovací, čímž se 

stává spíše řízením "kvazisoudním". Nejedná se o klasické souzení, protože soudce v něm 

plní roli "skutkového policisty" pátrajícího, jak se věci ve skutečnosti staly, a rozhoduje 

na základě takto aktivně zjištěného skutkového stavu. Pokud jde o tvrzení, není vázán 

tím, co uvedou účastníci, a také rozsah dokazování není primárně odvislý od jejich 

aktivity.“24 

Domácí násilí dále zohledňuje § 762 NOZ, upravující vyživovací povinnost 

mezi manžely, resp. rozvedenými manžely, která je zpravidla označována 

jako tzv. sankční vyživovací povinnost.25 Nedohodnou-li se totiž manželé nebo rozvedení 

manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil 

nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, 

navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém 

rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Soud 

má možnost přiznat právo na výživné pouze na dobu okolnostem přiměřenou, nanejvýše 

po dobu tří let od rozvodu manželství. Avšak dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému 

manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá na výživné právo, a to 

i přesto, že by jinak podmínky na jeho přiznání splňoval. Tato úprava navazuje 

na ustanovení § 760 NOZ, vymezující skutečnosti, jež soud při rozhodování o výživném 

vezme v úvahu. Není přitom rozhodné, zda k domácímu násilí mezi manžely skutečně 

                                                 
22 ČUHELOVÁ, K. ŠÍNOVÁ, R. Ochrana proti domácímu násilí v kontextu harmonizace právní úpravy 

civilního procesu s rekodifikací soukromého práva. In: Právní rozhledy, 2013, č. 3, s. 104 a násl. 
23 viz. ust. § 2 písm. q) ZŘS 
24 JIRSA, J. Zákon o zvláštních řízeních soudních - "novinka" v českém civilním procesu. In: CODEXIS 

[právní informační systém]. Atlas Consulting [cit. 11. 2. 2015] 
25 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova_zprava__leden_2011_.pdf 
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došlo a zda v jeho důsledku bylo vedeno řízení o předběžném opatření či zda byl násilný 

manžel vykázán. Podstatné je pouze to, zda se jeden z manželů dopustil vůči druhému 

jednání, které svými znaky odpovídá domácímu násilí. V tomto případě se neuplatní 

rozšíření i na jiné osoby žijící s manžely v rodinné domácnosti.26 

Konečně lze úpravu spojenou s domácím násilím nalézt i v části třetí, hlavě třetí, 

upravující dědické právo. Podle § 1482 odst. 1 NOZ, probíhá-li v den zůstavitelovy smrti 

řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že 

se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je 

zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic. „V takovém případě 

je zřejmé, že manželství je rozvráceno z příčin na straně druhého manžela (…) Dědická 

nezpůsobilost vylučuje z dědického práva osobu, která se dopustila činu, v jehož důsledku 

se stala nehodnou dědictví nabýt, protože by její podílení se na výhodách plynoucích 

z právního nástupnictví po zůstaviteli odporovalo zásadám spravedlnosti a obecné 

morálce.“27 

2.4 Civilní proces a domácí násilí 

2.4.1 Právo na soudní ochranu 

Právo na soudní ochranu představuje v právním státě jedno ze základních ústavně 

zaručených práv jednotlivce. Je tvořeno souborem práv, kterými jednotlivci uplatňují 

nebo se domáhají ochrany svých jiných subjektivních práv. Ústavní pořádek České 

republiky obsahuje úpravu těchto základních procesních práv v hlavě páté Listiny 

základních práv a svobod (dále jen „Listina“)28. Jednotlivé články této úpravy poskytují 

garanci procedurálního standardu ochrany subjektivních práv a zájmů před soudy 

a jinými orgány veřejné moci.29 Podle čl. 36 odst. 1 Listiny se každý může domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených 

                                                 
26 HRUŠÁKOVÁ, KRÁLÍČKOVÁ, WESTPHALOVÁ et al. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655 – 

975) : komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 472. ISBN 978-80-7400-503-9 
27 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova_zprava__leden_2011_.pdf 
28 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
29 PAVLÍČEK, V. et al. Ústavní právo a státověda. II díl. Ústavní právo České republiky. Vyd. 1. Praha: 

Leges, 2011, s. 679. ISBN 978-808-7212-905 
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případech u jiného orgánu. Toto znění navazuje na čl. 4 Ústavy České republiky (dále jen 

„Ústava“)30, který stanoví, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. 

Čl. 90 Ústavy pak povolává soudy především k tomu, aby zákonem stanoveným 

způsobem poskytovaly ochranu právům. Každý tedy má ústavně zaručený přístup 

k soudu při domáhání se svého práva, avšak může tak činit pouze stanoveným postupem. 

Tímto stanoveným postupem se v oblasti soukromého práva rozumí postup zejména 

podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jakožto subsidiární právní 

normy. Listina základních práv a svobod v sobě zahrnuje základní právní zásady 

související s právem na soudní ochranu, kterými jsou hlavně právo na nezávislý 

a nestranný soud, rovnost v řízení před soudem, právo na zákonného soudce či veřejné 

projednání.31 

Právo na soudní ochranu, a s tím související základní zásady spravedlivého 

procesu, je zakotveno též v mezinárodních dokumentech. Například Evropská úmluva32 

v čl. 6 zaručuje, vedle jiného, právo každého na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, 

veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem. Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech33 v čl. 14 zakotvuje rovnost všech osob 

před soudem. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut 

nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, 

nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu. 

Základní procesní práva jsou zárukou jistoty, že ostatní práva a svobody 

nezůstanou pouhou proklamací, nýbrž že se jich každý člověk pod ochranou státní moci 

skutečně domůže. Tato procesní práva náleží každé fyzické osobě, bez ohledu na státní 

občanství.34 Ačkoli právo na soudní ochranu není jediným prostředkem ochrany 

subjektivních práv35, zcela jistě jej lze považovat na prostředek primární. V soukromém 

                                                 
30 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
31 Čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3, čl. 38. odst. 1, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené 

pod č. 2/1993 Sb.  
32 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, publikována pod č. 209/1992 Sb. jako Sdělení 

federálního ministerstva zahraničních věcí 
33 OSN. Pakt je publikován ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí Československé 

socialistické republiky č. 120/1976 Sb. 
34 PAVLÍČEK, V. et al. Ústavní právo a státověda. II díl. Ústavní právo České republiky. Vyd. 1. Praha: 

Leges, 2011, s. 680. ISBN 978-808-7212-905 
35 Např. ochrana ve správním řízení. Čl. 36 odst. 1 in fine 2 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené 

pod č. 2/1993 Sb. 
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právu však vždy záleží pouze na nositeli subjektivního práva, zda se ochrany bude 

domáhat či nikoliv.36 

2.4.2 Civilní proces a ochrana poskytovaná právům 

Právo na soudní ochranu je zajišťováno mocí soudní, která tak činí jako jedna 

ze složek státní moci. Moc soudní je představována činností soudů jakožto státních 

orgánů, kteří ji vykonávají v souladu se stanovenými pravidly a podle právních norem 

závazně řeší konkrétní případy. Soudnictvím může být pouze činnost státních orgánů, 

tj. soudů, nikoli orgánů nestátních, kterými jsou např. činnost rozhodců, mediátorů či jiné 

alternativní způsoby řešení sporů.37  

V oblasti soukromého práva poskytují soudy ochranu právům cestou civilního 

procesu. Postup soudů a účastníků řízení upravují různé právní předpisy v závislosti 

na předmětu řízení38, téměř vždy však se subsidiárním užitím zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu. Tento v § 1 uvádí, že „občanský soudní řád upravuje postup 

soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá 

ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování 

smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.“ Z tohoto 

ustanovení vyplývá, že účelem civilního práva procesního je poskytovat ochranu právům 

účastníků řízení, a to těm právům, které jsou jim zaručována hmotným právem. Procesní 

právo představuje cestu k tomuto cíli, není však samo o sobě cílem.39 

2.4.3 Civilní proces jako nástroj ochrany před domácím násilím 

 S domácím násilím je spojeno několik typů řízení, jež procesní právo k ochraně 

subjektivních práv nabízí. Za nejpodstatnější považuji možnost téměř okamžité ochrany 

poskytnuté prostřednictvím zvláštního předběžného opatření nařízeného soudem. Tento 

institut je v českém právním řádu zakotven již od roku 2006, v současné době v zákoně 

                                                 
36 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Vyd. 6. Praha: Linde Praha, 2011, s. 22. ISBN 978-80-

7201-842-0 
37 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Vyd. 6. Praha: Linde Praha, 2011, s. 19. ISBN 978-80-

7201-842-0 
38 Např. zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon; zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních; 

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 
39 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 1. ISBN 978-80-7400-506-0 
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č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Poškozená osoba se dále může domáhat 

ochrany v souvislosti se zásahem do její osobnosti, tj. na základě ustanovení na ochranu 

osobnosti. Konkrétním nástrojem jí může být tzv. obecné předběžné opatření vedené 

podle občanského soudního řádu a žaloba na ochranu osobnosti.  

 Za specifický nástroj považuji mediaci. Není klasickou součástí civilního procesu, 

přesto ji ale nelze vynechat, neboť je známa samotnému občanskému soudnímu řádu. 

Oproti ostatním institutům se vyznačuje řadou odlišností, kupříkladu dobrovolnou účastí 

stran, možností jejího ukončení z vůle kterékoli ze stran či vůlí účastníků nalézt smírné 

řešení. Právě tyto skutečnosti činí možnosti a limity jejího uplatnění ve věcech domácího 

násilí obzvláště zajímavými a diskutabilními zároveň. 
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3. Řízení na ochranu před domácím násilím 

 Tato část je zaměřena na samotné instituty procesního práva, jimiž se ohrožené 

osoby mohou domáhat ochrany svých subjektivních práv. V první kapitole se zabývám 

tzv. zvláštním předběžným opatřením, který zákon o zvláštních řízeních soudních 

upravuje v § 400 až 414. Tomuto speciálnímu nástroji dávám v diplomové práci nejvíce 

prostoru, neboť ho shledávám nejúčinnějším. Podrobně se věnuji jeho jednotlivým 

ustanovením a jejich vzájemnými souvislostmi, hodnotím klady a nedostatky úpravy, 

v závěru kapitoly pak uvádím své úvahy de lege ferenda. Vedle zvláštního předběžného 

opatření je možné domáhat se ochrany svých práv též skrze ustanovení směřujících 

k ochraně osobnosti, neboť jednáním násilné osoby dochází k zásahu do osobnostních 

složek fyzické osoby. I v tomto případě může navrhovatel žádat o nařízení předběžného 

opatření, následně také podat žalobu na ochranu osobnosti. Těmto institutům se věnuji 

v druhé kapitole. 

 V případě, že se v rodině vyskytuje domácí násilí, nepostačují obvykle výše 

nastíněné instituty k jeho úplnému vyřešení a odstranění. Jednotlivé osoby uvnitř rodiny 

jsou provázány řadou právních poměrů, které jsou tak či onak nuceny s násilnou osobou 

uspořádat. V takových situacích vyvstává otázka, zda je možné uplatnit mediaci 

neboli zprostředkování jakožto mimosoudní způsob řešení vypořádání jednotlivých 

právních poměrů a taktéž jako nástroj ochrany. Uplatnitelností tohoto nástroje 

se zabývám v kapitole třetí. Ačkoli mediace sama o sobě nespadá pod soudní řízení, neboť 

je jeho alternativou, zahrnuji ji přesto do této části. Mediace s civilním procesem 

neopomenutelně souvisí, což je zjevné již z § 100 odst. 2 OSŘ, který výslovně zakotvuje 

pravomoc soudu nařídit účastníkům první setkání s mediátorem. 

3.1 Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí 

Český právní řád umožňuje osobám ohroženým domácím násilím domáhat se 

ochrany před ohrožujícím jednáním agresora a zabránění mu v jeho pokračování cestou 

občanskoprávního i trestního řízení. Ochranu před domácím násilím cestou civilního 

procesu upravuje, s účinností od 1. 1. 2014, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, který byl přijat jakožto jeden ze zákonů souvisejících s tzv. rekodifikací 

soukromého práva. Tento zákon ve svém § 2 taxativním způsobem vyjmenovává typy 
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řízení, která jeho ustanovení upravují. Mezi nimi lze nalézt také řízení ve věci ochrany 

proti domácímu násilí.40 Samotná důvodová zpráva k zákonu uvádí, že „při aplikaci 

tohoto zákona se nebude zkoumat věcný charakter daného soudního řízení, tedy zda je 

svou povahou např. řízení nesporné, nebo zda soudní řízení je ovládáno zásadou 

vyšetřovací či nikoliv. Rozhodujícím a jednoznačným kritériem zůstane pouze hledisko, 

zda konkrétní typ soudního řízení je obsažen ve zvláštní části tohoto zákona či nikoliv.“41 

Nelze však opomenout, že zákon o zvláštních řízeních soudních je úpravou legi speciali 

ve vztahu k občanskému soudnímu řádu, jehož subsidiární použití výslovně stanoví 

§ 1 odst. 2 ZŘS. Zároveň však ZŘS v § 1 odst. 3 stanoví, že jeho ustanovení se použijí 

vedle občanského soudního řádu, nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco 

jiného. Jedná se o tzv. zbytkovou subsidiaritu uplatňující se v případech, kdy daný 

procesní institut je komplexně upraven v občanském soudním řádu a úprava v zákoně 

o zvláštních řízeních soudních doplňuje výjimky či další procesní podmínky, které jsou 

specifické právě pro řízení obsažená v tomto zákoně.42 

3.1.1 Obecně k předběžnému opatření 

Institut předběžných opatření byl do českého právního řádu zaveden z praktických 

důvodů. Jeho smyslem a podstatou je ochrana porušených nebo ohrožených práv, kterou 

je nutné poskytnout ve velmi krátkém časovém horizontu a která se s ohledem 

na konkrétní okolnosti případu jeví jako nezbytná. Občanský soudní řád v § 74 odst. 1, 

resp. v § 102 odst. 1, obecně stanoví, že před zahájením řízení i po jeho zahájení může 

předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny 

poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 

Předběžným opatřením dochází k dočasné ochraně práv a oprávněných zájmů v těch 

případech, kdy by nebylo efektivní vyčkávat až na rozhodnutí soudu ve věci samé. 

V rámci rozhodnutí o předběžném opatření však nedochází k rozhodnutí o právu 

samotném, kterému je ochrana poskytnuta. 43  

                                                 
40 viz ust. § 2 písm. g) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
41Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013. [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
42 Tamtéž 
43 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Vyd. 6. Praha: Linde Praha, 2011, s. 41. ISBN 978-80-

7201-842-0 
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Význam předběžných opatření vymezil Ústavní soud, když judikoval, že 

„základním smyslem předběžného opatření je ochrana toho, kdo o jeho vydání žádá, 

přičemž musí být respektována ústavní pravidla ochrany i toho, vůči komu předběžné 

opatření směřuje (čl. 90 Ústavy České republiky), avšak ochrana toho, vůči komu 

předběžné opatření má směřovat, nemůže dosáhnout takové míry, aby prakticky 

znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé strany.“44 Cílem je poskytnutí ochrany 

právům navrhovatele. Zároveň ale Ústavní soud zdůraznil, že je potřeba chránit i práva 

protistrany. Zachování těchto práv je však limitováno právě právy navrhovatele, kterým 

je třeba poskytnout ochranu. 

Řízení o předběžném opatření je obecně považováno za řízení zajišťovací. 

Jednotlivé druhy řízení označované souhrnně jako zajišťovací však netvoří 

charakteristicky uzavřenou skupinu. Vykazují nicméně od ostatních druhů řízení řadu 

odlišností, které brání jejich přiřazení. Jedním z těchto základních rozdílů je, v případě 

předběžných opatření, sama skutečnost, že tento institut slouží k předběžnému zajištění 

práva a je svou povahou řešením dočasným.45 Rozhodnutí o předběžném opatření 

v žádném případě nevylučuje rozhodnutí ve věci samé, zároveň však 

ani nepředznamenává, jak má být ve věci samé rozhodnuto. Ačkoli ve většině případů 

bývá řízení o předběžném opatření doprovázeno řízením ve věci samé, tvoří zcela 

samostatný proces, o kterém soud rozhoduje s co největším urychlením.  

Institut předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí byl 

do českého právního řádu poprvé včleněn zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, a to zcela novým ustanovením 

§ 76b OSŘ a změnou ustanoveních souvisejících. V této podobě existovala procesní 

úprava ochrany před domácím násilím až do 31. 12. 2013, neboť ode dne 1. 1. 2014 nabyl 

účinnosti již výše zmíněný zákon č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních. V jeho 

důsledku došlo zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

                                                 
44 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. března 2002, sp. zn. III. ÚS 394/01, 

ECLI:CZ:US:2002:3.US.394.01 
45 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Vyd. 6. Praha: Linde Praha, 2011, s. 41. ISBN 978-80-

7201-842-0 
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soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ke zrušení právě 

ustanovení § 76b OSŘ a ustanovení souvisejících.  

Předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je tak v současné době 

upraveno zcela samostatně, a to v rámci části druhé, hlavy páté ZŘS, jako jedno z druhů 

řízení ve věcech rodinně-právních. Tato ustanovení obsahují speciální úpravu tohoto typu 

předběžného řízení vzhledem k tzv. obecnému předběžnému opatření zakotvenému 

subsidiárně v občanském soudním řádu. Zároveň tato úprava, svou povahou i zařazením 

v zákoně úprava zvláštní, zahrnuje ustanovení speciální vůči obecné části samotného 

zákona o zvláštních řízeních soudních.  

3.1.2 Zahájení řízení a náležitosti návrhu 

Řízení o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí může být 

zahájeno pouze na návrh. Jedná se o odchylku od ustanovení obecné části zákona 

o zvláštních řízeních soudních, podle nichž se řízení zahajuje i bez návrhu, není-li tímto 

zákonem stanoveno, že jej lze zahájit jen na návrh.46 Zahájení řízení vyvolává překážku 

litispendence, tedy brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení, tzn. řízení 

zahájené později.47 Podle ust. § 14 ZŘS je možné učinit návrh na zahájení řízení ve věci 

ochrany proti domácímu násilí nejen formou písemného podání, ale také ústně 

do protokolu u soudu. Ohrožené osobě se tak otevírá další možná cesta přístupu k soudu, 

tj. k dosažení nezbytné ochrany.48 K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného 

opatření, a tedy i k projednání věci, je věcně příslušný okresní soud, který je obecným 

soudem navrhovatele. Tímto se, podle subsidiární úpravy občanského soudního řádu, 

rozumí okresní soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, a nemá-li bydliště, pak 

okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li navrhovatel bydliště na více místech, jsou 

jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat 

se tam trvale. Stanovení místní příslušnosti soudu navrhovatele lze hodnotit jako velmi 

pozitivní, neboť navrhovatel je tak soudu vždy blíž, a to i za situace, kdy sám, zejména 

                                                 
46 viz ust. § 13 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
47 viz ust. § 83 odst. 1 OSŘ  
48 ČUHELOVÁ, K. Jak se rychle zorientovat v nové právní úpravě domácího násilí. Rekodifikace a praxe, 

2013, roč. 1, č. 4, s. 13-15 
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ze strachu o život, pobývá mimo společné obydlí.49 Podle § 11 odst. 1 OSŘ jsou 

při posuzování věcné a místní příslušnosti rozhodné okolnosti, které tu jsou v době 

zahájení řízení, a to až do jeho skončení.  

V případě, že je návrh podán místně nepříslušnému soudu, postupuje tento soud 

v souladu s občanským soudním řádem tak, že po právní moci usnesení, jímž byla místní 

nepříslušnost vyslovena, věc postoupí soudu příslušnému.50 Ačkoli se lze domnívat, že 

nepříslušný soud tak učiní s největším urychlením, s ohledem na velmi krátkou lhůtu 

pro rozhodnutí však zpravidla nebude možné, aby příslušný soud o věci stihl rozhodnout. 

V tomto případě místně příslušnému soudu nezbyde, než návrh odmítnout. Důvodem je 

skutečnost, že k zahájení řízení dochází podáním návrhu i u místně a věcně nepříslušného 

soudu.51 Pakliže navrhovatel podá návrh k věcně nepříslušnému soudu, postupuje soud 

podle ust. § 104a OSŘ. Soud je povinen zkoumat věcnou příslušnost kdykoli za řízení. 

Dojde-li tedy k závěru, že ve věci není věcně příslušný, předloží věc se zprávou o tom 

svému nadřízenému vrchnímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru patří věcné 

příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů. Vrchní soud pak rozhodne o tom, 

který soud je k projednání a rozhodnutí ve věci věcně příslušný. 

V souladu s § 1 ZŘS je na návrh na nařízení předběžného opatření zároveň nutno 

použít § 42 odst. 4 OSŘ, podle nějž musí návrh obsahovat též obecné náležitosti, tj. musí 

z něj být patrno, kterému soudu je určen, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a měl 

by být také podepsán a datován. Tyto náležitosti, společně s výše uvedenou věcnou 

a místní příslušností soudu, lze označit jako formální předpoklady vydání předběžného 

opatření. 

Ust. § 402 odst. 1 obsahuje specifické náležitosti návrhu, které jsou materiálními 

předpoklady vydání předběžného opatření. Podle znění tohoto ustanovení musí návrh 

obsahovat vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele 

a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele 

nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, 

                                                 
49 ČUHELOVÁ, K. ŠÍNOVÁ, R. Ochrana proti domácímu násilí v kontextu harmonizace právní úpravy 

civilního procesu s rekodifikací soukromého práva. In: Právní rozhledy, 2013, č. 3, s. 104 
50 viz ust. § 105 odst. 2 OSŘ 
51 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 1995, sp. zn. 4 Cdo 42/94 
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kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí 

sledování nebo obtěžování navrhovatele. Toto ustanovení skýtá celou řadu otázek, 

na jejichž odpověď zřejmě nezbyde než čekat do ustálené judikatury.  

Velké otazníky podle mého názoru přinese část ustanovení § 402 odst. 1 ZŘS, 

týkající se „společného bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém 

se nachází společná domácnost.“ Podmínka společného bydlení je poměrně logická, 

neboť vychází ze samotných základních znaků domácího násilí a z tohoto pohledu tedy 

nelze vidět žádné výkladové problémy. Mnohem větší otázkou zůstává, zda k domácímu 

násilí musí skutečně dojít pouze v domě nebo bytě. Ačkoli je tato podmínka vázána 

na společnou domácnost a tuto si běžný občan asi jen stěží představí v jiném prostředí 

než v domě nebo bytě, nelze podle mého názoru jiné, byť netradiční až neobvyklé, 

způsoby společného bydlení z možnosti ochrany před domácím násilím vyloučit. 

Zejména ve velmi slabých sociálních oblastech lze jistě nalézt společné domácnosti, 

nikoli však umístěné v domě nebo bytě. Jsem přesvědčena, že podmínka „dům nebo byt“ 

by v tomto případě měla být vykládána co nejširším způsobem, neboť se nelze domnívat, 

že lidé mohou vést společnou domácnost pouze v bytě nebo domě. Skutečnost, že takové 

případy by byly více než ojedinělé, neodůvodňují zastávání úzkého výkladu této 

podmínky návrhu. Opačný výklad by mohl znamenat, že určitá část potenciálních 

poškozených či ohrožených osob bude z možnosti ochrany proti domácímu násilí 

vyloučena, avšak tento důsledek nelze shledat legitimním.  

Neméně problematickým pojmem se jeví „společná domácnost“ navrhovatele 

a odpůrce. Procesní úprava by měla být odrazem úpravy hmotněprávní, neboť bez řádné 

možnosti ochrany hmotným právem zaručených práv cestou procesního práva nelze 

považovat ochrannou funkci moci soudní za úplnou. Ačkoli zákon o zvláštních řízeních 

soudních operuje v ust. § 402 s pojmem „společná domácnost“, jeho přesný ekvivalent 

v hmotněprávní úpravě NOZ nalezneme pouze v úpravě zákonné dědické posloupnosti 

v rámci dědického práva. Mimo to můžeme v současné právní úpravě považovat za jemu 

nejbližší pojem „rodinná domácnost“ manželů, objevující se taktéž v NOZ. O rodinné 

domácnosti zákoník hovoří v souvislosti s ustanoveními o bydlení manželů 

a se zvláštními ustanoveními proti domácímu násilí. Ze znění těchto ustanovení je možné 

soudit, že pojmu „rodinná domácnost“ je pojem „společná domácnost“ nadřazen jakožto 
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pojem obecnější a procesní úprava ochrany proti domácímu násilí cestou předběžného 

opatření se tak vztahuje i na domácnosti rodinnou.52 

Současná právní úprava však neposkytuje ani vymezení pojmu „domácnost“. 

Do 31. 12. 2013 poskytoval legální definici tohoto pojmu zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, který ji v § 115 vymezoval tak, že „domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu 

trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“ K přesnějšímu vymezení přispěl 

též Nejvyšší soud, který stanovil, že „společná domácnost zpravidla předpokládá 

společné bydlení v jednom nebo více bytech (k naplnění jejích znaků proto nepostačují 

např. občasné návštěvy); výjimka z tohoto pravidla je možná jen tehdy, jde-li o dočasný 

a přechodný pobyt jinde z důvodu léčení, návštěvy příbuzných, výkonu práce apod. … Jde 

o spotřební společenství trvalé povahy, a proto společnou domácnost představuje jen 

skutečné a trvalé soužití… Spolužijící fyzická osoba musí žít ve společné domácnosti tak, 

jako by byla členem rodiny; vyžaduje se, aby pečovala o společnou domácnost 

(obstaráváním domácích prací, udržováním pořádku v bytě, obstaráváním prádla 

a údržby šatů, přípravou jídla apod.) nebo poskytovala prostředky na úhradu potřeb 

společné domácnosti nebo aby byla odkázána výživou na zůstavitele.“53 V tomto směru 

mám za to, že absence výslovné zákonné definice pojmu „domácnost“ by neměla 

představovat závažnější komplikace, neboť tuto mezeru již vyplnila judikatura. 

Na základě výše uvedeného vyvstává zajímavá otázka, jak by například soud 

naložil s návrhem na předběžné opatření podaného navrhovatelem v průběhu letní 

dovolené strávené s odpůrcem, tedy v průběhu pobytu na jiném místě než ve společném 

bydlišti. Místně příslušným k rozhodnutí o návrhu by stále byl obecný soud navrhovatele, 

avšak otázkou zůstává, zda by zde byla splněna podmínka společné domácnosti. Jsem 

přesvědčena, že ano, neboť společnou domácnost je podle mého názoru nutno chápat jako 

záležitost faktického stavu a nelze ji vnímat jako věc pouze hmotnou, umístěnou v domě 

nebo bytě. Ostatně ke stejnému závěru lze dojít i na základě výše uvedeného usnesení 

Nejvyššího soudu, který společnou domácnost označuje jako „společenství“. Soud by měl 

předběžným opatřením uložit odpůrci povinnost stanovenou v § 405 odst. 1 ZŘS, která 

                                                 
52 viz např. ust. § 751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
53 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2006, sp. zn. 21 Cdo 683/2006, ECLI:CZ:NS:2006:21.CDO.6

83.2006.1 
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by se však vztahovala nejen na společně sdílené ubytování na dovolené, ale také společné 

obydlí v místě bydliště.  

V návrhu na předběžné opatření musí navrhovatel vylíčit rozhodné skutečnosti 

takovým způsobem, aby bylo osvědčeno, že společné obydlí je pro navrhovatele 

nesnesitelné, nebo aby bylo osvědčeno nežádoucí sledování či obtěžování. Pod pojmem 

„osvědčení“ je třeba si představit takové osvětlení skutečností, které z povahy věci 

nemusí znamenat jednoznačné prokázání, tj. takové skutečnosti nemusí být postaveny 

najisto.54 Je zřejmé, že osvědčení skutečností je v porovnání s povinností prokázat svá 

tvrzení jako v nalézacím řízení slabším požadavkem, což je odůvodněno specifickými 

znaky institutu předběžných opatření, tj. zejména okolnostmi jejich vydávání 

spočívajícími v nutnosti rychlé úpravy poměrů po časově omezenou dobu. Navrhovatel 

však pouze jediným podáním musí přesvědčit soud o odůvodněnosti svého návrhu, což 

na něj na druhou stranu klade patrně znatelnější břemeno, neboť soud rozhoduje rychle 

a tzv. „od stolu“.55 Je proto nezbytné, aby navrhovatel popsal četnost útoků, ale i útoky 

samotné a jejich intenzitu, chování násilné osoby k ohrožené osobě i jednání navenek, 

jaký je vztah odpůrce k násilí, zda jde o osobu závislou na návykových látkách, či duševně 

nemocnou. Je tož vhodné vylíčit pocity ohrožené osoby.56 Z výše uvedeného vyplývá, že 

soud v řízení o předběžném opatření neprovádí dokazování. Zásada, že v řízení 

o předběžném opatření nejsou podkladem rozhodnutí výsledky dokazování, není 

v příslušné části ZŘS explicitně vyjádřena. Je nutné vyjít z ustanovení § 122 odst. 1 OSŘ, 

podle nějž soud provádí dokazování při jednání. Podle ustanovení § 115 odst. 1 OSŘ 

nařídí předseda senátu jednání k projednání věci samé. Věcí samou však není rozhodnutí 

o předběžném opatření. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že zákon o zvláštních 

řízeních soudních odstranil nejasnosti ohledně zjišťování skutkového stavu a zajištění 

důkazu. Předběžné opatření podle § 76b OSŘ bylo vydáváno v řízení sporném, přesto 

soudy mnohdy za navrhovatele obstarávaly důkazy. Současná právní úprava v § 20 ZŘS 

výslovně stanoví, že soud je povinen z moci úřední zjistit všechny skutečnosti důležité 

                                                 
54 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 240. ISBN 978-80-7400-506-0 
55 ŠABATA, Karel: K trvání předběžného opatření podle § 76b OSŘ. In: Soudce. Roč. 15, č. 1 (2013), s. 4 
56 ČUHELOVÁ, K. Rozhodnutí o předběžném opatření podle § 76b OSŘ, problémy, se kterými se potýká 

soud. In Dny práva- 2010- Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1214- 1219. 

[online]. [cit. 2015-02-25] Dostupné z: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik/sbornik.pdf 
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pro rozhodnutí. V případě předběžného opatření je soud limitován velmi krátkou lhůtou, 

ve které musí rozhodnout. Pakliže ve lhůtě stihne zajistit důkazy, které navrhovatel 

nezajistil, zákon mu pro takové počínání dává podklad. Dochází tak k odstranění 

problémových situací, kdy soudy vyžadovaly zprávy od intervenčních center a spisy 

policie přesto, že zde neplatila zásada vyšetřovací.57 

Za pozornost stojí též skutečnost, že dle současné právní úpravy musí navrhovatel 

osvědčit nesnesitelnost společného bydlení navrhovatele a odpůrce z důvodu tělesného 

nebo duševního násilí. I v tomto znění lze spatřit posun oproti úpravě v bývalém 

§ 76b OSŘ, jenž vycházel z jednání účastníka, které vážným způsobem ohrožuje život, 

zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost navrhovatele. Zatímco podmínky nežádoucího 

jednání navrhovatele podle § 76b OSŘ předznamenávaly nutnost objektivního posouzení, 

do jaké míry je skutečně život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost navrhovatele 

ohrožen, současná právní úprava se přiklání spíše k subjektivnímu vnímání tělesného 

a duševního násilí pro navrhovatele, tj. k jeho nesnesitelnosti. 

Řadu diskuzí v minulosti přinášela i otázka tzv. stalkingu a ex-partner stalkingu, 

neboť nebylo jasné, zda lze před těmito ohrožujícími jednáními chránit skrze předběžné 

opatření podle § 76b OSŘ či podle předběžného opatření obecného v rámci ochrany 

osobnosti.58 Současná právní úprava tuto nejasnost vyřešila, neboť § 400 odůvodňuje 

vydání předběžného opatření též osvědčením o nežádoucím sledování nebo obtěžování 

navrhovatele. Zákon tak počítá s poskytnutím ochrany i před těmito jednáními, a to 

přestože se nejedná o instituty domácího násilí. V případě stalkingu a ex-partner stalkingu 

totiž zpravidla nejsou naplněny typické znaky domácího násilí, zejména společné bydlení, 

sociální a ekonomické sepjetí. 

Jestliže návrh na vydání předběžného opatření neobsahuje všechny náležitosti 

a pro tyto vady není možné o návrhu rozhodnout, vyzve soud navrhovatele vhodným 

                                                 
57 ČUHELOVÁ, K. Jak se rychle zorientovat v nové právní úpravě domácího násilí. Rekodifikace a praxe, 

2013, roč. 1, č. 4, s. 13-15 
58 Ex-partner stalking - slídění, sledování a pronásledování oběti v kontextu domácího/partnerského násilí. 

Někdy se označuje jako "psychoteror". Ex partner stalking zahrnuje až 50 % všech případů pronásledování. 

K typickým projevům ex partner stalkingu patří kontrola pronásledované oběti, úzkostná vazba na oběť, 

vztek/žárlivost, důkazy "lásky", zastrašování, vyhrožování, izolace, kritika či vydírání oběti, fyzické a 

sexuální násilí, falešné usmiřování. In REDAKCE RODINNÝCH LISTŮ. Výkladový slovník Rodinných 

listů. In: Rodinné listy. 2013, 7-8, s. 61-62. 
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způsobem k doplnění návrhu a poučí ho o důsledcích nevyhovění této výzvě. Jelikož 

řízení o předběžném opatření je řízení charakteristické požadavkem na vydání rozhodnutí 

ve velmi krátkém časovém úseku, lze se domnívat, že vhodným způsobem takové výzvy 

může být i výzva učiněná telefonicky, faxovou zprávou či prostřednictvím e-mailové 

zprávy. Úprava ve věci domácího násilí se zde liší od subsidiární úpravy podle 

občanského soudního řádu, neboť ta v případě obecných předběžných opatřeních výzvu 

nezahrnuje a případný nedostatek všech náležitostí návrhu, popřípadě jeho 

nesrozumitelnost či neurčitost, sankcionuje odmítnutím návrhu, není-li pro tyto 

nedostatky možné pokračovat v řízení. Úprava předběžných opatření ve věci domácího 

násilí pamatuje na specifické postavení osob ohrožených domácím násilím a dává soudu 

možnost rozhodnout o návrhu v případě, že ve lhůtě pro rozhodnutí je návrh doplněn. 

Zákonodárce stanovil tento mírnější režim zcela jistě záměrně, neboť dotčené osoby 

podávající návrh jsou mnohdy ve velmi složité životní situaci a pravděpodobnost 

neúplného podání, rozumějme bez zákonem požadovaných náležitostí, je zde mnohem 

vyšší.  

V souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. p), odst. 3 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., 

o soudních poplatcích, je navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí, včetně 

podání návrhu na nařízení předběžného opatření, osvobozen od soudních poplatků, 

k čemuž dochází ex lege. Zákon o zvláštních řízeních soudních nepočítá ani se složením 

jistoty, jak je tomu v případě obecných předběžných opatření podle občanského soudního 

řádu. Vezme-li navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření zpět, postupuje soud 

podle ust. § 96 OSŘ, tedy řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. 

Jestliže vezme navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět až po té, co již soud 

o předběžném opatření rozhodl, avšak rozhodnutí dosud nenabylo v právní moci, soud 

rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. Obdobně soud postupuje 

i v případě zpětvzetí návrhu v průběhu odvolacího řízení, kdy podle § 222a OSŘ odvolací 

soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně 

a řízení zastaví. Platí nicméně, že jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných 

důvodů nesouhlasí, odvolací soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Z podstaty 

věci tímto nesouhlasícím účastníkem řízení nebude odpůrce, neboť v jeho zájmu by bylo 

právě zastavení řízení. Lze si však představit situaci, kdy navrhovatel podá návrh 

na předběžné opatření z důvodu domácího násilí vůči jiné osobě. V průběhu odvolacího 
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řízení pak vezme návrh zpět, avšak právě tato jiná osoba, vůči níž domácí násilí směřuje, 

projeví se zpětvzetím svůj nesouhlas, přičemž důvody nesouhlasu musí být vážné. 

Vážnost důvodů nesouhlasu by však v případě, že touto osobou je právě ta, která je 

domácím násilím poškozena či ohrožena, měla být evidentní. 

3.1.3 Účastníci řízení 

Zákon o zvláštních řízeních soudních označuje v ust. § 403 odst. 1 za účastníky 

navrhovatele a odpůrce, popřípadě osobu, vůči níž násilí směřuje. Došlo tím k odstranění 

nežádoucího stavu, kdy soudy podle bývalé právní úpravy označovaly účastníky 

nejednotně (žalobce a žalovaný, navrhovatel a odpůrce apod.).59 Ze zákonného znění je 

zřejmé, že navrhovatelem nemusí být nutně pouze osoba přímo poškozená či ohrožená 

domácím násilím. Ke stejnému závěru však lze dojít i z dikce ustanovení 

§ 402 odst. 1 ZŘS, který hovoří o tom, že „společné bydlení je … pro navrhovatele 

nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému…“ 

Návrh na předběžné opatření směřuje vůči odpůrci. Tento pojem byl do českého 

procesního práva (znovu)zaveden po více než desetiletí, neboť s ním pracovala úprava 

účinná do 31. 12. 2000.60 Teoretické práce zabývající se domácím násilím užívají místo 

pojmu „odpůrce“ zpravidla pojem „agresor“, popřípadě „násilná osoba“. Agresorem, 

resp. násilnou osobou se rozumí osoba, která vážným způsobem ohrožuje život, zdraví, 

svobodu nebo lidskou důstojnost osoby, vůči níž toto jednání směřuje. Je zřejmé, proč 

procesní právo nenazývá osobu ohrožující nebo poškozující tato práva jiné osoby 

agresorem ani násilnou osobou. Skutečnost, zda se odpůrce tohoto jednání opravdu 

dopouští do té míry, která odůvodňuje vydání předběžného opatření, musí být osvědčena 

právě v předběžném řízení. 

V praxi se může stát, že navrhovatelem bude nezletilá osoba. I na tuto situaci 

zákonodárce pamatoval v ust. § 403 odst. 2 ZŘS. Výslovně zde uvádí, že je-li 

navrhovatelem nezletilá osoba, podává jejím jménem návrh zákonný zástupce, orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci. Plnou moc může 

                                                 
59 ČUHELOVÁ, K. ŠÍNOVÁ, R. Ochrana proti domácímu násilí v kontextu harmonizace právní úpravy 

civilního procesu s rekodifikací soukromého práva. In: Právní rozhledy, 2013, č. 3, s. 104 
60Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013 [cit. 2014-10-18]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
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nezletilý udělit pouze, pokud má pro toto jednání přiměřenou rozumovou a volní 

vyspělost. Tuto v případě pochybností o platnosti právního jednání bude posuzovat soud. 

Oproti minulé právní úpravě zákonodárce zvolil cestu výslovné úpravy nezletilých osob 

coby účastníků řízení. Toto vymezení je dozajista praktické, neboť případů domácího 

násilí, které se dotýká i nezletilých osob, je bohužel značná část a v praxi jejich nejasné 

vymezení přinášelo řadu problémů. Podle předchozí právní úpravy, platné 

do 31. 12. 2013, muselo být nezletilé dítě, podávající návrh na předběžné opatření, 

zastoupeno jeho zákonným zástupcem.61 Při podání návrhu na předběžné opatření však 

může dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a nezletilým dítětem nebo ke střetu zájmů dětí 

týchž rodičů, a to zejména tehdy, je-li násilnou osobou jeden z rodičů a druhý rodič podal 

návrh na předběžné opatření za nezletilé dítě. Za takové situace nemohl rodič nezletilé 

dítě zastoupit.62 Pokud tedy v takovém případě zákonný zástupce za nezletilé dítě návrh 

na nařízení předběžného opatření podal, soud ustanovil dítěti opatrovníka, který jej 

v řízení dále zastupoval, a to zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.63 V soudní 

praxi však vyvstávaly otázky, jak v takovém případě postupovat, neboť návrh 

na předběžné opatření byl podepsán osobou, jež nezletilého nemohla zastupovat.  

Současná právní úprava tyto nejasnosti odstranila, když přímo stanovuje, že 

jménem nezletilého podává návrh (mimo jiné) zákonný zástupce. Ust. § 403 odst. 2 věta 

třetí pak doplňuje, že ustanovení jiného právního předpisu, podle nějž je třeba jmenovat 

opatrovníka, dojde-li ke střetu zájmu zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem 

zastoupeného či ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupení týmž zákonným zástupcem 

nebo opatrovníkem, anebo hrozí-li takový střet, se nepoužije. Tímto ustanovením je 

myšleno ust. § 892 odst. 3 NOZ, podle nějž rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo 

dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů; v takovém případě 

jmenuje soud dítěti opatrovníka. Jedná se o ustanovení odpovídající právní úpravě 

zakotvené v § 37 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, platném do 31. 12. 2013. 

Pakliže hrozí střet zájmů zákonného zástupce nebo opatrovníka se zájmem zastoupeného 

či může-li dojít ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem 

nebo opatrovníkem, jmenuje soud příslušný podle § 400 ZŘS neprodleně po rozhodnutí 

                                                 
61 viz ust. § 26 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, platný do 31. 12. 2013 
62 viz ust. § 37 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, platný do 31. 12. 2013 
63 ŠMÍD, O. et al. Rozvod manželství. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 120. ISBN 80-875-7666-7 
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o návrhu na nařízení předběžného opatření navrhovateli opatrovníka. To však neplatí, 

je-li navrhovatel zastoupen advokátem.64 Soud navrhovateli ustanoví opatrovníka nejen 

v případě, že návrhu bude vyhověno, ale i tehdy, bude-li zamítnut. Případné odvolání 

proti usnesení soudu o předběžném opatření pak bude moci podat pouze takto ustanovený 

opatrovník, stejně tak například návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření 

nebo návrh na zahájení řízení ve věci samé.65 Proti usnesení o jmenování opatrovníka 

není přípustné odvolání. 

V případě, že je navrhovatelem osoba, jejíž svéprávnost byla ve věcech, o nichž 

v řízení jde, omezena, podává jejím jménem návrh opatrovník nebo obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Druhý ze jmenovaných byl do právního řádu včleněn právě 

pro takové situace, kdy by domácí násilí bylo pácháno osobou opatrovníka.66 V souladu 

s ust. § 37 odst. 1 ZŘS soud jmenuje opatrovníka i osobě, o jejíž svéprávnosti je vedeno 

řízení. Za tímto účelem soud zahájí řízení ve věcech opatrovnictví člověka a toto spojí 

s řízením o svéprávnosti.67 Stejně jako v případě nezletilého dítěte, i při hrozícím střetu 

zájmů navrhovatele a opatrovníka nebo střetu zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž 

opatrovníkem, jmenuje soud po rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření navrhovateli 

opatrovníka. 

Novinkou, kterou do právního řádu vnesl zákon o zvláštních řízeních soudních, je 

ust. § 403 odst. 3 ZŘS, podle nějž má nezletilý starší 16 let pro řízení plnou procesní 

způsobilost. Taková osoba tedy může sama podat návrh na zahájení řízení a v jeho 

průběhu pak může procesně vystupovat zcela samostatně. Pouze v případě, že by nezletilý 

i přes svůj věk přesahující 16 let nebyl pro svou nedostatečnou rozumovou a volní 

vyspělost s to být v průběhu řízení jako účastník procesně samostatný, soud by učinil 

vhodná opatření k odstranění tohoto stavu, tj. jednal by s jeho zákonným zástupcem, 

popřípadě mu jmenoval opatrovníka.68 

                                                 
64 viz ust. § 406 ZŘS 
65 ŠMÍD, O. et al. Rozvod manželství. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 123. ISBN 80-875-7666-7 
66Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013 [cit. 2014-10-20]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
67 viz ust. § 46 odst. 1 ZŘS  
68 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 84. ISBN 978-80-7400-506-0 
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3.1.4 Ingerence státního zastupitelství 

Zákon o zvláštních řízeních soudních navazuje na úpravu občanského soudního 

řádu týkající se ingerence státního zastupitelství do občanskoprávních řízení, když 

stanovuje taxativní výčet řízení zakotvených v tomto zákoně, jichž se možnost ingerence 

dotýká. Ve věcech ochrany proti domácímu násilí je státní zastupitelství oprávněno 

do zahájeného řízení vstoupit či dokonce podat návrh na zahájení řízení. V takovém 

případě je oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde 

o úkony, které může vykonat jen účastník právního poměru.69  

V případě, že státní zastupitelství podalo návrh na zahájení řízení, je 

coby navrhovatel oprávněn disponovat s předmětem řízení, tj. změnit návrh na zahájení 

řízení či jej vzít zpět. Státní zástupce má v řízení veškerá procesní práva a povinnosti 

navrhovatele, s výjimkou práv a povinností spojených se subjektivním hmotným právem 

účastníka hmotně-právního poměru. S ohledem na charakter řízení o předběžném 

opatření však hmotně-právní úkony každopádně nepřipadají téměř v úvahu. Zahájením 

řízení státním zástupcem vzniká překážka litispendence, tj. řízení, která by v téže věci 

byla posléze zahájena, by byla soudem zastavena. 

Do řízení vstupuje státní zastupitelství tehdy, je-li jeho účast v řízení ve veřejném 

zájmu. Vstoupit do řízení je státní zastupitelství oprávněno od okamžiku, kdy bylo toto 

řízení zahájeno, tj. ode dne, kdy soudu došel návrh na zahájení řízení. Důvodová zpráva 

k zákonu o zvláštních řízeních soudních přípustnost vstupu do zahájeného řízení 

odůvodňuje trestněprávním rozměrem řady konfliktů v rámci domácího násilí.70 Vstup 

do řízení je účinný dnem, kdy oznámení o něm došlo příslušnému soudu. Vzhledem 

ke skutečnosti, že tato ingerence je právem státního zastupitelství, má právo z řízení 

i kdykoliv vystoupit, taktéž oznámením soudu.71 V případě vstupu do řízení však státní 

zástupce nemůže nakládat s předmětem řízení, neboť toto právo náleží výhradně 

navrhovateli. V řízení má státní zástupce postavení zvláštního procesního subjektu, není 

účastníkem ani nevystupuje na straně žádného z účastníků, není ani závislé na jejich 

                                                 
69 srov. ust. § 35 OSŘ a ust. § 8 odst. 1, odst. 2 ZŘS 
70Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
71 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z. et al. Občanský soudní řád. Komentář. I.díl. Vyd. 7. Praha: C. 

H. Beck, 2006, s. 137 – 138. ISBN 80-7179-378-7 
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procesním postavení. Je ale oprávněno činit všechny úkony, které z procesního hlediska 

příslušejí účastníkům.72 

3.1.5 Rozhodnutí o předběžném opatření 

Účelem návrhu na nařízení předběžného opatření je dosažení kýžené ochrany 

poškozených či ohrožených práv navrhovatele, resp. jiné osoby. Poskytnutí ochrany 

soudem ve věcech domácího násilí představuje zásah do soukromé a právní sféry 

odpůrce, popř. i jiných osob. Institut předběžných opatření ve věcech domácího násilí 

si klade za cíl poskytnout co nejrychlejší pomoc ohroženým osobám, z tohoto důvodu je 

také stanovena zákonná lhůta pro rozhodnutí, která v případě předběžného opatření proti 

domácímu násilí činí 48 hodin od podání návrhu. Předešlá úprava předběžných opatření 

proti domácímu násilí, zakotvená v občanském soudním řádu a platná do 31. 12. 2013, 

stanovila, že předseda senátu o návrhu na předběžné opatření rozhodne bezodkladně. 

Až tehdy, nebylo-li tu nebezpečí z prodlení, mohl předseda senátu o návrhu na předběžné 

opatření rozhodnout až do 48 hodin poté, co byl podán. Skutečnost, že zákon o zvláštních 

řízeních soudních v § 404 vymezuje povinnost soudu rozhodnout toliko do 48 hodin, aniž 

by stanovil povinnost rozhodnout bezodkladně, považuji za jednu ze zásadních slabin této 

úpravy. Jsem přesvědčena, že výslovné stanovení povinnosti soudu rozhodnout 

o předběžném opatření bezodkladně představuje významný apel na soudy zdůrazňující 

zvláštní povahu předběžných opatřeních, která přicházejí na řadu v případech nutné 

a okamžité ochrany práv. Domnívám se proto, že s ohledem na tzv. zbytkovou 

subsidiaritu, zakotvenou v § 1 odst. 3 ZŘS, je nutné ustanovení o lhůtě, ve které je soud 

povinen o předběžném opatření rozhodnout, vykládat zároveň v souladu 

s § 75c odst. 2 OSŘ věta první, a tyto aplikovat vedle sebe. Neboť neměl-li by soud 

povinnost rozhodnout ihned, zejména v případech, kdy osobě, vůči níž násilí směřuje, 

bezprostředně hrozí vážná újma, nemohlo by předběžné opatření splnit svůj základní účel. 

Velmi krátká lhůta pro rozhodnutí tak signalizuje důležitost okamžitého zásahu 

proti osobě, která práva dotčených osob ohrožuje či poškozuje. Dospěje-li soud k závěru, 

že namísto předběžného opatření proti domácímu násilí postačí vydání tzv. obecného 

předběžného opatření podle § 74an. OSŘ, musí i v tomto případě rozhodnout 

                                                 
72 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 134 – 135. ISBN 978-80-7400-506-0 
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do 48 hodin.73 S ohledem na uvedené se ve věci nenařizuje jednání, soud musí být 

schopen rozhodnout již na základě samotného návrhu na předběžné opatření, popř. 

z přiložených listin a jiných důkazů osvědčujících vylíčené skutečnosti. Jak již uvedeno 

výše, v případě, že návrh neobsahuje všechny náležitosti, má soud možnost navrhovatele 

vhodným způsobem vyzvat k jejich doplnění. Soud a posléze i navrhovatel jsou však 

vázáni zákonnou lhůtou 48 hodin od podání návrhu. Pakliže navrhovatel ve lhůtě své 

podání vhodným způsobem nedoplní, soud návrh usnesením odmítne.74 Navrhovatel 

následně může zvolit mezi dvěma způsoby procesního postupu. Prvním je podání 

odvolání proti usnesení o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Tento 

způsob však neshledávám jako nejvhodnější, neboť o podaném odvolání by byl již mohl 

být vyrozuměn i odpůrce, tj. podané odvolání, včetně návrhu na předběžné opatření, by 

mu mohlo být doručeno soudem prvního stupně předtím, než věc předloží odvolacímu 

soudu. Odpůrce by byl předem informován o hrozbě předběžného opatření a na toto by 

si mohl připravit podmínky či jiným způsobem reagovat v neprospěch osoby ohrožené 

či poškozené. Druhým způsobem, který může navrhovatel po právní moci usnesení 

o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření zvolit, je podání zcela nového 

návrhu. Soud by měl proto v případě odmítnutí návrhu velice precizně a uvážlivě 

odůvodnit své rozhodnutí, neboť toto by de facto plnilo roli výzvy k odstranění vad 

pro účely opětného návrhu.75 Lze se přiklonit k závěru, že pro navrhovatele je v této 

situaci vhodnějším postupem podání zcela nového návrhu, poněvadž tímto eliminuje 

hrozbu, že odpůrce bude o jeho právních krocích předčasně vyrozuměn.  

Jestliže navrhovatel vylíčí rozhodné skutečnosti takovým způsobem, že okolnosti 

pro vydání předběžného opatření soud shledá osvědčenými a zároveň důvodnými, vyhoví 

návrhu navrhovatele a předběžné opatření nařídí. Je nutné si ale uvědomit, že ne každé 

domácí násilí povede automaticky k vydání předběžného opatření. Soud by měl návrhu 

vyhovět pouze v případě, že se mu navrhovaná opatření jeví jako přiměřená.76 V souladu 

s ust. § 75c odst. 4 OSŘ je pro předběžné opatření rozhodující stav v době vydání usnesení 

soudu prvního stupně. Soud tedy nemůže přihlížet k jiným listinám a ostatním důkazům, 

                                                 
73 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2009. Část druhá, s. 457. ISBN 978-80-7400-107-9 
74 viz ust. § 402 odst. 2 ZŘS 
75 ŠABATA, Karel: K trvání předběžného opatření podle § 76b OSŘ. In: Soudce. Roč. 15, č. 1 (2013), s. 5 
76 SVOBODA, K. Soudní praxe při vykazování násilníka z bytu. In: Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 5 
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než které měl k dispozici v době vydání rozhodnutí. Ust. § 405 odst. 1 ZŘS vyjmenovává 

opatření, která může soud odpůrci uložit. Jsou jimi zejména povinnost opustit společné 

obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržovat se ve společném obydlí nebo do něj 

nevstupovat, nevstupovat do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele 

a nezdržovat se tam, zdržet se setkávání s navrhovatelem, nebo zdržet se nežádoucího 

sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem. Jedná se však pouze 

o demonstrativní výčet, což soudu zcela záměrně ponechává prostor pro uplatnění 

individuálních opatření v závislosti na návrhu navrhovatele a okolnostech případu. Ať zní 

výrok soudu o návrhu na předběžné opatření jakkoli, soud tak vždy učiní formou 

usnesení.77 

V rozhodnutí, kterým bylo vyhověno návrhu, soud poučí odpůrce o právu odnést 

si ze společného obydlí své osobní cennosti a osobní dokumenty, jakož i věci, které slouží 

jeho osobní potřebě, dále též věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo 

výkonu povolání, případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu.78 Toto ustanovení je 

zcela nezbytným podkladem pro to, aby odpůrce i v případě vydání usnesení 

o předběžném opatření mohl v co nejvyšší míře pokračovat ve svém obvyklém životě 

a činnostech, tzn. zejména chodit do zaměstnání či vykonávat podnikatelskou činnost. 

Pokud jde o věci nezbytné z jiného vážného důvodu, lze si pod nimi představit kupříkladu 

léky. Soud v rozhodnutí také poučí navrhovatele o dalších vhodných opatřeních 

směřujících k jeho ochraně, zejména o právu podat návrh na zahájení řízení ve věci samé, 

a o možnosti podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření. Z poučovací 

povinnosti soudu o právu navrhovatele podat návrh na zahájení řízení ve věci samé je 

zřejmé, že zahájení řízení ve věci samé není zákonodárcem vysloveně obligatorně 

předpokládáno či vyžadováno, tedy navrhovatel se předběžným opatřením může domáhat 

dočasné a rychlé ochrany svých subjektivních práv, a to aniž by měl v úmyslu v právních 

krocích jakkoli pokračovat. Jedná se o odchylku od obecné úpravy předběžných opatření 

v části první zákona o zvláštních řízeních soudních, která stanoví, že v rozhodnutí 

o nařízení předběžného opatření uloží soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, 

podal u soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé.79 Za pozornost stojí otázka, zda by 

                                                 
77 viz ust. § 25 ZŘS  
78 viz ust. § 405, ve spojení s § 493 ZŘS  
79 viz ust. v § 12 odst. 2 ZŘS  
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se poučení nemělo vztahovat i na osobu, vůči níž násilí směřuje, a to v případě, kdy není 

navrhovatelem. Domnívám se, že ano, neboť podle mého názoru by měla tato osoba coby 

účastník řízení požívat stejných práv jako navrhovatel. Důvodem je zejména skutečnost, 

že právě kvůli jeho ochraně je řízení vedeno. Více se této otázce věnuji 

v podkapitole 3.1.9. 

V případě, že pro vydání předběžného opatření nebudou splněny podmínky, soud 

návrh zamítne. Nabytím právní moci usnesení o zamítnutí návrhu dojde k překážce 

rei iudicatae a o totožné věci již nebude možné vést znovu řízení a rozhodnout. Jak již 

uvedeno výše, pakliže vezme navrhovatel návrh do vydání rozhodnutí zpět, soud řízení 

o předběžném opatření v rozsahu zpětvzetí zastaví. Obdobně bude postupovat, jestliže 

vezme navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět až po té, co již soud o předběžném 

opatření rozhodl, avšak rozhodnutí dosud nenabylo v právní moci. Pak soud rozhodne 

v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. V souladu s ust § 103 a § 104 OSŘ 

soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může 

rozhodnout ve věci. Zjistí-li, že je zde takový nedostatek podmínky řízení, který nelze 

odstranit, řízení zastaví. V případě, že návrh neobsahuje všechny náležitosti, kdy pro tyto 

vady není možné o návrhu rozhodnout, a i přes výzvu soudu nedojde k doplnění návrhu, 

soud návrh odmítne. Usnesení o odmítnutí návrhu a o zastavení řízení jsou rozhodnutími 

nikoli meritorní povahy, kterými je řízení skončeno, nevyvolávají však překážku věci 

pravomocně rozsouzené. Navrhovatel tak může návrh podat opětně a soud věc znovu 

projedná.80 

3.1.6 Odůvodnění rozhodnutí 

Usnesení o návrhu na předběžné opatření musí obsahovat stanovené náležitosti, 

a to mimo jiné výrok, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek 

a v jaké lhůtě a jakému soudu je nutné jej podat.81 Soud je samozřejmě povinen své 

rozhodnutí náležitým způsobem odůvodnit. Pro odůvodnění usnesení, jímž soud rozhodl 

v meritu věci, platí obdobně pravidla obsažená v ust. § 157 odst. 2 OSŘ, tedy soud uvede, 

čeho se navrhovatel domáhal, které skutečnosti vzal za prokázané a které nikoliv, jakými 

                                                 
80 viz ust. § 114 odst. 2 OSŘ 
81 viz ust. § 169 odst. 1 OSŘ 
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úvahami se při rozhodování řídil apod.82 Velké výkladové komplikace v tomto směru 

přineslo ustanovení § 169 odst. 2 OSŘ, které bylo do právního řádu zavedeno novelou 

OSŘ, a to zákonem č. 7/2009 Sb. Podle jeho výslovného znění vyhotovení každého 

usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, nemusí obsahovat 

odůvodnění. Novela změnila předchozí znění tohoto ustanovení, neboť do té doby 

nemuselo být odůvodněno (mimo jiné) pouze usnesení zcela vyhovující návrhu, jemuž 

nikdo neodporoval. Ačkoli novela měla výkladové problémy spojené zejména s pojmem 

„návrh, jemuž nikdo neodporoval“ odstranit, ani poté zcela nevymizely. Interpretační 

nejasnosti vyřešil až Ústavní soud, když ve svém nálezu došel k závěru, že „ustanovení 

§ 169 odst. 2 OSŘ je nutno vyložit v souladu s jeho smyslem a účelem. Smyslem zmíněného 

ustanovení je zbavit soud povinnosti odůvodnit rozhodnutí, které zřejmě nebude 

napadeno odvoláním, neboť s ním všichni účastníci souhlasí. Tento smysl však v případě 

usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, chybí. Postrádá 

racionalitu zbavit soud povinnosti odůvodnit rozhodnutí tam, kde se k návrhu, na jehož 

základě bylo rozhodnutí vydáno, účastník vůbec nemohl vyjádřit. Jinak řečeno, spojení 

"usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval", je třeba vykládat 

tak, že jde o usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, ačkoliv 

mu reálně - chtěl-li by - odporovat mohl. V případě předběžného opatření 

podle ustanovení § 76b OSŘ je nepřípustnost absence jeho odůvodnění zvýrazněna tím, 

že na vydání tohoto předběžného opatření nemusí navazovat specifické řízení, kterým by 

bylo rozhodnuto ve věci samé. Předběžné opatření podle ustanovení § 76b OSŘ se tak 

svou povahou mnohem více blíží (de facto jím je) meritornímu rozhodnutí s krátkodobými 

účinky než prozatímnímu uspořádání poměrů účastníků před vydáním rozhodnutí ve věci 

samé.“ Ústavní soud dále uvedl, že „absence povinnosti odůvodnit usnesení, kterým 

se zcela vyhovuje návrhu na vydání předběžného opatření, nepochybně zasahuje do práva 

na spravedlivý proces pro povinného z tohoto předběžného opatření. Ten se totiž 

z písemného vyhotovení usnesení nedozví více, než že soud má tvrzené skutečnosti 

za osvědčené. V takové situaci je pro povinného velmi obtížné jednak pochopit, proč soud 

předběžné opatření vydal, a dále i podat řádně odůvodněné odvolání, když z usnesení 

není zřejmé, jaká tvrzení má soud za osvědčená, čím jsou tato tvrzení osvědčena a proč 

považuje soud takové osvědčení za dostatečné. Tyto faktory přitom musejí být v úvaze 

                                                 
82 viz ust. § 169 odst. 4 OSŘ 
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soudu přítomny.“ Ústavní soud zároveň stanovil jakési vodítko pro vytváření odůvodnění 

těchto usnesení, když uvedl, že „postačuje stručné odůvodnění, ve kterém však musejí být 

alespoň v základních rysech vyloženy důvody, jež soud k rozhodnutí vedly (tedy zejména, 

co navrhovatel tvrdil, a proč má soud tato tvrzení za osvědčená).“83  

Považuji za nezbytné zmínit, že již před uvedenou novelou občanského soudního 

řádu, tj. zákonem č. 7/2009 Sb., považovali někteří autoři odůvodňování usnesení, kterým 

se nařizuje předběžné opatření, za nezbytné. Nutnost odůvodňovat usnesení, jímž soud 

zcela vyhoví návrhu na předběžné opatření, vyplývá ze samotné přípustnosti odvolání 

proti takovému rozhodnutí. „Jestliže právo navrhovatele na právní slyšení se realizuje již 

podáním návrhu na vydání předběžného opatření, je nutno za srovnatelných podmínek 

zajisti realizace téhož práva i těm, vůči nimž návrh směřuje. Občanský soudní řád přitom 

realizaci tohoto práva umožňuje v § 75c odst. 3 odsunout až do fáze odvolacího řízení. 

Plná realizace tohoto práva nutně předpokládá zohlednění odlišné procesní situace: 

účastníci nebo třetí osoby, jimž předběžné opatření uložilo nějakou povinnost, se totiž 

nevyjadřuj pouze k samotnému návrhu na jeho vydání, ale již především k usnesení soudu 

o nařízení předběžného opatření. Nejsou-li seznatelné důvody tohoto procesního úkonu 

soudu, sotva to lze považovat za plnou realizaci práva na právní slyšení srovnatelnou 

s možností, kterou měl – s ohledem na odlišnou procesní situaci – navrhovatel.“84 

Odlišnou úpravou se však řídí usnesení nemeritorní povahy. Ustanovení 

§ 169 odst. 2 OSŘ totiž dále uvádí, že odůvodnění nemusí obsahovat ani usnesení, kterým 

bylo rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu 

zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto. V tomto případě se ve výroku 

usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí. Ponechme 

stranou zcela zřejmou vnitřní rozpornost této části ustanovení, která na jednu stranu 

stanoví fakultativnost odůvodnění specifikovaného typu usnesení, na druhou stranu 

výslovně stanoví obligatorní uvedení důvodu rozhodnutí. Podstatným pro naše účely je 

závěr vyplývající z toho ustanovení, tedy že vždy bude na úvaze soudu, zda v daném 

konkrétním případě bude nutné nemeritorní usnesení odůvodňovat či nikoliv. Vzhledem 

již k výše uvedenému jsem přesvědčena, že soud by měl, zvláště usnesení o odmítnutí 

                                                 
83 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. III.ÚS 346/09, ECLI:CZ:US:2009:3.US.346.09.1 
84 LAVICKÝ, Petr. Odůvodňování usnesení v civilním řízení soudním. In: Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 

2009, roč. 2009, č. 1, s. 9 
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návrhu, odůvodnit vždy, a to alespoň do té míry, aby se stalo jakýmsi praktickým 

návodem pro navrhovatele, jak se okolností způsobujících odmítnutí návrhu pro příště 

vyvarovat. Domnívám se, že podání návrhu na předběžné opatření ve věcech domácího 

násilí bývá (téměř) bezvýjimečně podáváno osobami, jež se ocitly v těžkých životních 

situacích, často doprovázených značnou psychickou zátěží. Nutno vzít v potaz, zejména 

v případě podání návrhu samotnou osobou bez právního zastoupení, že mnohdy 

traumatizující a hektické okolnosti, za kterých k tomuto právnímu jednání dochází, 

mohou snadno způsobit řadu hlavně formálních nedostatků návrhu. Pakliže se takové 

formální vady nepodaří odstranit a tyto následně povedou k odmítnutí návrhu, považuji 

za účelné, aby soud v odůvodnění usnesení o odmítnutí návrhu uvedl, které důvody 

ke skončení řízení vedly. Byť je možné považovat tento krok ze strany soudu za více 

než vstřícný, znamenal by jednoznačně velký přínos pro navrhovatele, neboť by pro něj 

byl jakýmsi návodem, aby se v případě opětného návrhu na předběžné opatření těchto 

chyb vystříhal. Hlavním orientačním pravidlem pro odůvodnění usnesení je uvedení 

alespoň základních důvodů, které k přijetí usnesení vedly a které výrok usnesení 

srozumitelně vysvětlí takovým způsobem, aby se usnesení nestalo nepřezkoumatelným.85  

3.1.7 Doručení rozhodnutí 

Usnesení o předběžném opatření se v písemné nebo elektronické podobě doručuje 

účastníkům řízení, popř. jejich zástupcům. Nejdříve se však doručuje při provedení 

výkonu rozhodnutí, což platí zejména pro odpůrce. Pakliže účastník není výkonu 

rozhodnutí přítomen, doručí se usnesení dodatečně. Podle § 76c odst. 2 OSŘ je pak soud 

povinen usnesení odeslat ve lhůtě 3 dnů ode dne jeho vydání. Jiným účastníkům 

než navrhovateli se spolu se stejnopisem usnesení doručí též návrh na předběžné opatření. 

Pokud byl návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut nebo odmítnut nebo bylo-li 

řízení o návrhu zastaveno, doručuje se usnesení jen navrhovateli.86 Tato úprava je zcela 

logická vzhledem k charakteru předběžných opatření. Jelikož soud rozhoduje bez slyšení 

účastníků, není zde důvod, aby byl odpůrce v těchto případech o návrhu na předběžné 

opatření informován. Naopak, kdyby odpůrci tato usnesení měla být doručována, 

                                                 
85 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 589-590. ISBN 978-80-7400-506-0 
86 viz ust. § 76g OSŘ 
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představovala by tato skutečnost velkou nevýhodu pro navrhovatele, a to v případě, že by 

návrh na nařízení předběžného opatření chtěl podat znovu. Odpůrce by totiž s možným 

opětným podáním návrhu mohl počítat a tomuto přizpůsobit své jednání. Nelze také 

opomenout skutečnost, že by zjištění podaného návrhu mohlo pro navrhovatele znamenat 

nebezpečí jakékoli formy pomsty či ohrožení ze strany odpůrce. 

3.1.8 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

V souladu s ust. § 159 OSŘ je usnesení o předběžném opatření v právní moci 

tehdy, jestliže bylo doručeno účastníkům řízení a již jej nelze napadnout odvoláním. Tato 

úprava se nijak neliší od obecné úpravy právní moci soudních rozhodnutí. Jakmile nabude 

usnesení o zamítnutí návrhu nebo usnesení, kterým se návrhu na předběžné opatření 

(zčásti) vyhovuje, právní moci, nelze již věc v rozsahu závaznosti výroku znovu 

projednávat ani o ní rozhodnout.87 Rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím lhůty 

k podání odvolání, která činí patnáct dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení.88 

Vyhoví-li soud návrhu na vydání předběžného opatření, nabude toto rozhodnutí 

podle ust. § 407 ZŘS vykonatelnosti již jeho vydáním. Opět se jedná o odchylku 

od obecné úpravy předběžných opatření v občanském soudním řádu, kde je vykonatelnost 

rozhodnutí stanovena vyhlášením, resp. doručením tomu, komu ukládá povinnost.89 

Vykonatelnost rozhodnutí vydáním je bezesporu stanovena záměrně, jelikož v průběhu 

řízení soud nenařizuje jednání a rozhoduje tzv. od stolu. V důsledku tohoto a nadto 

skutečnosti, že pro rozhodnutí je stanovena velmi krátká lhůta 48 hodin, soud usnesení 

pouze vydá, nikoli vyhlásí. Pro usnesení o předběžném opatření tak není rozhodující, zda 

a kdy bylo doručeno, ani to, že doposud nenabylo právní moci. Z podstaty věci není 

možné, aby se rozhodnutí stalo vykonatelným až okamžikem doručení, popřípadě nabytí 

právní mocí, neboť by nemohlo dojít k dostatečné účinné ochraně navrhovatele, 

resp. osoby, vůči níž násilí směřuje. 

Podle ust. § 76e odst. 1 OSŘ je výrok vykonatelného usnesení o předběžném 

opatření závazný jen pro účastníky řízení a dále pro třetí osoby, kterým byla předběžným 

                                                 
87 viz ust. § 159a odst. 4 OSŘ 
88 viz ust. § 204 odst. 1 OSŘ 
89 srovnej ust. § 76d OSŘ  
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opatřením stanovena povinnost. Je otázkou, zda u předběžných opatření proti domácímu 

násilí připadá možnost závaznosti pro třetí osoby v úvahu. Podle mého názoru si lze 

takový případ jen stěží představit. Předběžné opatření ve věci domácího násilí poskytuje 

ochranu před násilnou osobou, a to vždy a pouze před touto osobou. Soud ve vyhovujícím 

usnesení odpůrci přesně vymezí povinnosti, které má tento dodržovat. Tyto povinnosti 

mají vždy osobní charakter, neboť jsou založeny na patologickém vztahu mezi odpůrcem 

a osobou, vůči níž násilí směřuje. Nelze proto takové povinnosti uložit třetím osobám, 

protože vůči nim zvláštní ochrana ohrožené nebo poškozené osoby nesměřuje. 

 Druhý odstavec § 76e OSŘ stanoví, že v rozsahu, v jakém je výrok vykonatelného 

usnesení o předběžném opatření závazný pro účastníky řízení a popřípadě pro jiné osoby, 

je závazný též pro všechny orgány. Čili soudy a jiné orgány jsou vázány předběžnou 

úpravou poměrů účastníků, pouze ale v rozsahu uvedeném v předběžném opatření. 

3.1.9 Trvání předběžného opatření 

Jedním z charakteristických rysů předběžného opatření ve věcech domácího násilí 

je poskytnutí akutní a rychlé ochrany poškozeným nebo ohroženým subjektivním 

právům. Je zřejmé, že předběžné opatření nemůže mít neurčitou dobu trvání, nýbrž 

naopak přesně stanovené časové mantinely. V opačném případě by se nejednalo 

o ochranu svým charakterem dočasnou, ale ochrana práv navrhovatele, resp. osoby, 

vůči níž násilí směřuje, by nepřípustným způsobem převážila nad subjektivními právy 

odpůrce, tj. osoby, které jsou předběžným opatřením ukládány povinnosti. S ohledem 

na to, že v řízení o předběžném opatření soud neprovádí dokazování, rozhodnutí soudu je 

postaveno na „pouhém“ osvědčení skutečností a odpůrce nemá šanci se k věci vyjádřit, 

znamenalo by časově neomezené trvání předběžného opatření nepřípustné porušení jeho 

základních práv. Stejnou úvahou je nutné se zabývat i ve vztahu k určení délky trvání 

předběžného opatření. Ta by měla být stanovena takovým způsobem, aby ochrana jím 

poskytnutá byla efektivní, zároveň však úměrná negativním dopadům na odpůrce.  

Doba trvání předběžného opatření je zákonem omezena na jeden měsíc od jeho 

vykonatelnosti, čili vydání. Podle ust. § 605 odst. 2 NOZ tak konec doby trvání 

předběžného opatření připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje 
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se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá. Není-li takový den 

v posledním měsíci, připadne konec doby na poslední den měsíce.  

Pakliže rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření předcházelo vykázání 

podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a neuplynula-li před nabytím 

vykonatelnosti předběžného opatření lhůta stanovená v pro trvání vykázání, prodlužuje 

se doba trvání předběžného opatření o tu dobu, jež do vykonatelnosti předběžného 

opatření neuplynula. Zákon o Policii ČR v tomto směru v ust. § 44 stanoví, že jestliže 

na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, lze 

důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví 

anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista 

oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou 

osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista tak může učinit 

i v nepřítomnosti této osoby. Vykázání trvá po dobu deseti dnů ode dne jeho provedení, 

přičemž tuto dobu není možné, ani se souhlasem ohrožené osoby, zkrátit. V praxi tak 

ohledně doby trvání předběžného opatření platí, že pokud v okamžiku nabytí 

vykonatelnosti ještě vykázání trvá, bude předběžné opatření trvat jeden měsíc plus 

odpovídající počet dní, které neuběhly od vykázání do nabytí vykonatelnosti předběžného 

opatření.90 

Před uplynutím zákonem stanovené doby trvání předběžného opatření může 

navrhovatel podat návrh na prodloužení doby jeho trvání. Tento postup bude připadat 

v úvahu zejména za situace, bude-li se navrhovatel stále cítit odpůrcem ohrožen.91 

Úprava, kterou zavedl zákon o zvláštních řízeních soudních, se zásadně odlišuje 

od dosavadní úpravy v občanském soudním řádu, platné do 31. 12. 2013, neboť tamější 

úprava pro možnost prodloužení doby trvání předpokládala zahájení řízení ve věci samé. 

Zákon o zvláštních řízeních soudních však tento předpoklad nepřevzal a tuto změnu, 

kterou zavedl s účinností od 1. 1. 2014, považuji za více než vítanou. V soudní praxi 

se totiž ukázalo, že nepanuje jasná shoda v tom, co lze jako „věc samu“ posuzovat. 

Některé soudy tak považovaly za věc samu návrh na rozvod manželství, některé návrh 

na vyklizení, vypořádání společného jmění manželů nebo zrušení společného nájmu bytu, 

                                                 
90 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
91 Tamtéž 
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popřípadě návrh na výchovu a výživu nezletilého dítěte.92 Požadavek na podání návrhu 

ve věci samé se tak zdál dosti problematickým, což vyvolávalo otazníky nad tím, zda 

vůbec takový požadavek nejde proti smyslu samotné právní úpravy, jež má ochránit 

ohroženou osobu před domácím násilím.93 

Podáním návrhu na prodloužení dochází k prodloužení doby trvání předběžného 

opatření do doby, než o návrhu na prodloužení rozhodne soud. K tomuto prodloužení 

docházet ex lege, tj. automaticky, bez ohledu na způsob, jak soud následně rozhodne. 

Tuto úpravu shledávám rozumnou, neboť by nebylo praktické, aby doba trvání 

předběžného opatření uplynula v mezidobí od podání návrhu na prodloužení doby trvání 

do té doby, než o ní bude soudem rozhodnuto. Je ale otázkou, zda podáním návrhu 

na prodloužení doby trvání předběžného opatření dochází k jeho prodloužení 

do okamžiku vydání rozhodnutí nebo je nutné s tímto okamžikem spojovat právní moc 

rozhodnutí soudu. Domnívám se, že tuto otázku je nutné vykládat takovým způsobem, že 

k prodloužení předběžného opatření dochází až do právní moci rozhodnutí soudu. 

V případě, že by vykonatelnost rozhodnutí byla vázána na jeho vydání tak, jak je tomu 

při vydání samotného předběžného opatření, mohlo by dojít k situaci, kdy návrh 

na prodloužení soud zamítne a osoba ohrožená domácím násilím okamžikem vydání 

tohoto rozhodnutí ztratí dosavadní ochranu. Pakliže by se proti takovému rozhodnutí 

chtěla bránit cestou odvolání proti zamítavému usnesení, nebyla by jí až do nabytí právní 

moci rozhodnutí poskytnuta žádná ochrana. I s ohledem na skutečnost, že řízení 

o prodloužení doby trvání předběžného opatření je až na drobné odchylky běžným 

řízením občanskoprávním, v němž je zpravidla nařízeno jednání, soud provádí důkazy 

a každý z účastníků má možnost se k věci vyjádřit, není zde důvod vykonatelnost 

soudního rozhodnutí o takovém návrhu vázat na okamžik vydání. 

Oproti dosavadní úpravě předběžných opatření podle § 76b OSŘ, platné 

do 31. 12. 2013, stanoví výslovně ZŘS v § 411, že k rozhodnutí o návrhu na prodloužení 

doby trvání předběžného opatření nařídí soud zpravidla jednání. Došlo tak k odstranění 

dosavadní nejistoty o tom, zda tak soud může či nemůže učinit. Tuto novou úpravu je 

možno dozajista označit jako vhodnou, neboť v opačném případě by prodloužením trvání 

                                                 
92 ČUHELOVÁ, K, Předběžné opatření ve věcech domácího násilí, In: Právní rádce. 2009, č. 1, s. 18-22 
93  ČUHELOVÁ, K. Předběžné opatření ve věcech domácího násilí, In: Právní rádce. 2009., č. 1, s. 18-22 
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předběžného opatření a s ním spojenými povinnosti pro odpůrce mohlo dojít 

k nepřípustnému zásahu do jeho základních práv a svobod. Mohlo by totiž ve svém 

důsledku znamenat, že by odpůrce po značnou dobu neměl přístup do svého obydlí 

či ke všem svým osobním věcem, a to bez možnosti se k takovému zásadnímu omezení 

jakkoli vyjádřit. Tím by došlo i k porušení jeho práva na spravedlivý proces. Zákon sice 

nestanoví soudu povinnost jednání nařídit, lze se však domnívat, že právě z důvodu 

zásahu do sféry základních práv a svobod odpůrce tak soudy ve většině případů činit 

budou. Rozhodně tak soud učiní vždy, bude-li třeba k prokázání rozhodných skutečností 

provést dokazování.94 Předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno nejméně tři 

dny předem. Čas k přípravě na jednání zde zákonodárce zvolil záměrně kratší, než jak jej 

obecně stanoví občanský soudní řád, a to zřejmě právě s ohledem na skutečnost, že 

k prodloužení doby trvání předběžného opatření dochází automaticky do rozhodnutí 

soudu o tomto návrhu.95  

Zákon demonstrativním způsobem vyjmenovává skutečnosti, které soud 

při rozhodování o návrhu vezme v úvahu. Jsou jimi zejména trvání stavu ohrožení 

navrhovatele, popř. osoby, vůči níž násilí směřuje, majetkové či jiné poměry účastníků, 

včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se vztahuje předběžné 

opatření, a jiné rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících řízení mezi účastníky. 

Z demonstrativního výčtu je zřejmé, že soud může přihlížet i k jiným skutečnostem 

než zde vyjmenovaným, tj. například k rodinným a osobním poměrům či k chování 

odpůrce poté, co bylo o předběžném opatření rozhodnuto. Přihlížet bude také k jiným 

řízením, které mezi sebou účastníci vedou, typicky k řízení o rozvod manželství či k řízení 

o úpravě poměrů k nezletilým dětem. 96 Soud může provést i jiné důkazy potřebné 

ke zjištění skutkového stavu, než ty, které byly navrhovány účastníky.97 Podstatné však 

je, že v řízení soud provádí dokazování, nestačí pouhé osvědčení skutečností. 

Dospěje-li soud k závěru, že jsou dány důvody k prodloužení předběžného 

opatření, může dobu jeho trvání prodloužit jen na dobu nezbytně nutnou. Zde 

zákonodárce ponechal prostor na úvaze soudu, neboť bude vždy záležet na posouzení 

                                                 
94 DRÁPAL, L., BUREŠ, J. et al. Občanský soudní řád I. §1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009. Část druhá, s. 458. ISBN 978-80-7400-107-9 
95 srovnej ust. § 411 odst. 1 z. ř. s a ust. § 115 odst. 2 OSŘ 
96 ŠMÍD, O. et al. Rozvod manželství. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 156. ISBN 80-875-7666-7 
97 viz ust. § 21 ZŘS 
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konkrétního případu. Prodloužení doby trvání předběžného opatření se tak bude 

v jednotlivých případech lišit, a to v závislosti na tom, jakou dobu soud shledá 

jako nezbytně nutnou pro poskytnutí ochrany navrhovatele, popř. jiné osoby, vůči níž 

násilí směřuje. Doba, o kterou soud trvání předběžného opatření prodlouží, by měla být 

náležitě odůvodněna, aby bylo zřejmé, na základě jakých skutečností soud ke svému 

závěru dospěl a účastníci tak mohli zvážit možnost odvolání. Stejně jako podle právní 

úpravy platné do 31. 12. 2013, zákon o zvláštních řízeních soudních dále stanoví, že 

neprokáže-li navrhovatel své majetkové či jiné poměry, včetně vlastnických a jiných 

vztahů ke společnému obydlí, může soud prodloužit dobu trvání předběžného opatření 

jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Bude se jednat o natolik mimořádné situace, 

v nichž i přes neunesení břemene tvrzení a břemene důkazního poskytne soud ohrožené 

osobě ochranu ve formě prodloužení doby trvání předběžného opatření. Dobu trvání 

předběžného opatření by soud měl vymezit jasně a určitě, nejlépe stanovením přesného 

data, popř. tak, aby o určení konce doby trvání předběžného opatření nebylo pochyb. 

Zákon explicitně stanoví, že soud o návrhu na prodloužení doby trvání rozhodne 

do dvou měsíců od jeho podání. Tato lhůta se může jevit jako dostatečná, v praxi však 

bude pro soudy poměrně krátká, neboť v jejím průběhu soud bude muset doručit návrhy 

všem účastníkům, nařídit a uskutečnit jednání, provést důkazy a následně samozřejmě 

rozhodnout. Zákon však neřeší situaci, která v praxi může nastat, a to případ, kdy by soud 

ve lhůtě 2 měsíců rozhodnout nestihl. Je otázkou, zda by uplynutím dvou měsíců došlo 

k zániku předběžného opatření nebo by naopak trvalo až do té doby, než soud rozhodne. 

Osobně se přikláním spíše k druhému závěru, tedy že předběžné opatření by mělo trvat 

až do vydání rozhodnutí o prodloužení. Zákon o zvláštních řízeních soudních 

v ust. § 410 odst. 2 výslovně stanoví, že „podáním návrhu se prodlužuje doba trvání 

předběžného opatření podle § 405 do doby, než soud o návrhu na prodloužení rozhodne.“ 

Důvodová zpráva k zákonu o zvláštních řízeních soudních v tomto směru mlčí, nezbývá 

tedy než se zaměřit na zřejmý úmysl zákonodárce a účel právní úpravy předběžných 

opatření proti domácímu násilí. Cílem této právní úpravy je poskytnutí ochrany osobám 

ohroženým domácím násilím, tj. jejich subjektivním právům. Dosažení tohoto účelu je 

primárním cílem právní úpravy těchto zvláštních předběžných opatření, proto se nelze 

domnívat, že by nečinnost soudu mohla či dokonce měla ochranu ohrožených 

či subjektivních práv limitovat. Vzhledem k tomu, že řízení o prodloužení doby trvání 
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předběžného opatření je, na rozdíl od předcházejícího řízení o samotném návrhu 

na vydání předběžného opatření, občanskoprávním řízením běžným, pomineme-li 

odchylky v podobě zkráceného času k přípravě jednání, je i odpůrci poskytnuta možnost 

domáhat se vydání rozhodnutí, a to zejména urgencemi směřovanými dotčenému soudu. 

Jsem přesvědčena, že zájem na ochraně osoby ohrožené domácím násilím v takovém 

případě musí převážit nad zájmem na ochraně subjektivních práv odpůrce, do nichž bylo 

předběžným opatřením zasaženo. Nadto, právní předpisy v tomto směru poskytují 

odpůrci i další možnosti nápravy v případě, že by soud v zákonné lhůtě nerozhodl; mezi 

tyto patří zejména možnost náhrady škody vymezené podle zákona č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem. Koneckonců, jistou „pojistku“ představuje též 

§ 413 ZŘS, podle nějž předběžné opatření v každém případě zanikne nejpozději uplynutím 

šesti měsíců od jeho vykonatelnosti. 

Zákon o zvláštních řízeních soudních však přináší i další nejasnost, a tím je znění 

§ 410 odst. 1, podle nějž je k návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření 

oprávněn navrhovatel. Zároveň ale tento zákon zavedl možnost, aby vydání předběžného 

opatření navrhla a tedy i účastníkem řízení byla osoba odlišná od té, vůči níž násilí 

směřuje. Pakliže by se § 410 odst. 1 ZŘS měl vykládat podle svého výslovného znění, 

nebyla by osoba, vůči níž násilí směřuje a která je také účastníkem řízení, oprávněna 

podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření, pokud by navrhovatelem 

na vydání předběžného opatření byla osoba jiná. Takový výklad však považuji 

za nepřípustný, neboť by vedl k popření smyslu institutu předběžného opatření. 

Domnívám se, že § 410 odst. 1 ZŘS je nutné vykládat extenzivním způsobem, tj. tak, že 

k návrhu na prodloužení předběžného opatření je oprávněna i osoba, vůči níž násilí 

směřuje, a to i v případě, že ona sama nebyla navrhovatelem předběžného opatření. 

Osoba, vůči níž násilí směřuje, je ostatně vždy účastníkem řízení a tedy nositelem 

procesní subjektivity. K uplatnění svých práv požívá procesní způsobilosti v takovém 

rozsahu, který odpovídá její svéprávnosti, případně je za tímto účelem zastoupena 

příslušnou osobou. Výklad vedoucí k opačnému než výše nastíněnému závěru by byl 

zjevně nesprávný, protože by znamenal omezení procesních práv, jichž tento účastník 

ke své ochraně požívá. Nadto je nezbytné vzít v úvahu i skutečnost, že by tím této osobě 
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byla odepřena možnost domáhat se ochrany svých práv, což by vedlo k absolutní negaci 

smyslu předběžného opatření, jež za účelem právě její ochrany bylo vydáno.  

3.1.10 Opravné prostředky proti rozhodnutí o předběžném opatření 

Opravné prostředky jsou instituty procesního práva, která účastníkům dávají 

možnost iniciovat opravné řízení.98 Rozlišují se opravné prostředky řádné a mimořádné. 

Řádný opravný prostředek je takový, kterým lze napadnout rozhodnutí soudu, jež 

doposud nenabylo právní moci. Ve věcech předběžných opatření proti domácímu násilí 

může být jakožto řádný opravný prostředek uplatněno pouze odvolání. Odvolání je 

charakteristické svým suspenzivním a devolutivním účinkem. Prvně jmenovaný účinek 

znamená, že podané odvolání odkládá právní moc rozhodnutí do doby, než o něm bude 

rozhodnuto. Devolutivní účinek způsobuje, že o opravném prostředku rozhoduje soud 

nadřízený tomu, jež napadené rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o předběžném opatření 

může podat odvolání kterýkoli z účastníků, a to v souladu s § 204 OSŘ v obecné odvolací 

lhůtě, tj. do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení u soudu, proti 

jehož rozhodnutí toto odvolání směřuje. O odvolání rozhodne místně příslušný krajský 

soud.99 

Pokud jde odvolání do usnesení, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, doručí 

ho v souladu s § 210 odst. 1 in fine OSŘ předseda senátu těm účastníkům, jejichž práv 

a povinností se týká, je-li to s ohledem na okolnosti případu či povahy věci vhodné 

a účelné. V tomto případě by měl soud zvažovat zejména princip překvapení, kterým má 

předběžné opatření na odpůrce působit, a který by případným doručením usnesení odpůrci 

mohl být zmařen. Odvolání není třeba doručovat těm účastníkům řízení, jichž se nemůže 

dotýkat.100 Podle § 76g OSŘ byl-li návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut 

nebo odmítnut nebo bylo-li řízení o návrhu zastaveno, doručuje se usnesení jen 

navrhovateli. Znamená to, že o takovém usnesení se odpůrce ani nedozví, čili nemůže 

proti němu ani podat odvolání. To může logicky podat pouze navrhovatel. K uvedenému 

se vyjádřil též Ústavní soud, když konstatoval, že „pokud zákonodárce umožnil 

                                                 
98 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Vyd. 6. Praha: Linde Praha, 2011, s. 420. ISBN 978-80-

7201-842-0 
99 Viz ust. § 10 odst. 1 OSŘ 
100 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 647. ISBN 978-80-7400-506-0 
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v případech, na které dopadá právě napadený § 76g občanského soudního řádu, aby 

žalobce mohl uplatnit opravný prostředek proti rozhodnutí soudu první instance, byl jeho 

postup odůvodněn zájmem na účinné ochraně subjektivního práva žalobce. Doručením 

rozhodnutí soudu prvního stupně též žalovanému by se žalovanému signalizovala uvedená 

procesní aktivita žalobce a poskytoval určitý časový prostor k úkonům, které by mohly 

účinnost případně následně vydaného předběžného opatření zmařit.101  

 Občanský soudní řád v § 205 vymezuje obsahové požadavky na řádné odvolání. 

Těmi jsou, vedle obecných náležitostí uvedených v § 42 odst. 4 OSŘ, uvedení, 

proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je 

spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho 

se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Odvolací soud však může rozhodnutí soudu 

prvého stupně přezkoumat i tehdy, pokud nebyl v odvolání ani přes výzvu uplatněn 

odvolací důvod.102 Z toho vyplývá, že odvolatel není vázán odvolacími důvody, jež OSŘ 

vymezuje v § 205 odst. 2 a může se tak domáhat nápravy nesprávného rozhodnutí 

z jakéhokoli důvodu. S ohledem na to, že v odvolacím řízení mohou být uváděny nové 

skutečnosti a důkazy, je pro rozhodnutí odvolacího soudu rozhodující stav v době jeho 

vydání. 

 Zákon o zvláštních řízeních soudních v § 409 stanoví, že bylo-li rozhodnutí 

o návrhu na nařízení předběžného opatření napadeno včasným odvoláním, soud prvního 

stupně předloží věc odvolacímu soudu do 15 dnů od podání odvolání. Sama důvodová 

zpráva k zákonu uvádí, že účelem stanovení lhůty soudu pro předložení věci odvolacímu 

soudu je zachování účinného poskytnutí ochrany proti domácímu násilí.103 Předseda 

senátu nemusí k projednání věci nařizovat jednání. Na jednu stranu je možno říci, že tak 

odvolací soud často učiní, neboť v odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti 

a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně. Soud k nim přihlédne 

i tehdy, nebyly-li uplatněny.104 Na druhou stranu je však odvolací soud vázán lhůtou 

sedmi dnů od předání věci, během níž musí rozhodnout.105 Je otázkou, zda by v průběhu 

                                                 
101 Nález Ústavní soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl.ÚS 16/09, předpis č. 48/2010 Sb., bod 26 
102 viz ust. § 28 odst. 3 ZŘS 
103 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013 [cit. 2014-12-30]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
104 viz ust. § 28 odst. 1 ZŘS  
105 viz ust. § 409 odst. 2 ZŘS 
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těchto sedmi dnů vůbec stihl jednání nařídit a provést. Není zde však jasné, zda 

zákonodárce mínil povinnost soudu rozhodnout do sedmi dnů od předání spisu 

od prvoinstančního k doručení odvolacímu soudu nebo od následného převzetí spisu 

odvolacím soudem. Osobně se domnívám, že výkladem by se mělo dojít k tomu, že 

sedmidenní lhůta běží ode dne, kdy odvolací soud spis fyzicky převzal. Byť důvod krátké 

sedmidenní lhůty pro rozhodnutí je naprosto odůvodněným požadavkem, pro soudy 

znamená práci s nejvyšším urychlením a nemalou zátěž. Proto si nelze představit, že by 

tato samo o sobě velmi krátká lhůta byla nadto zkracována dobou trvání doručování spisu. 

V minulosti poskytoval občanský soudní řád v § 220 odst. 3 možnost odvolacímu 

soudu, aby v případě, že nebyly splněny podmínky pro potvrzení usnesení, jímž bylo 

rozhodnuto o předběžném opatření, nebo jiného usnesení, kterým nebylo rozhodnuto 

ve věci samé, toto usnesení změnil. Příslušné ustanovení však s účinností od 1. 4. 2011 

zrušil Ústavní soud, neboť v části, která umožňovala změnu usnesení, jímž byl soudem 

prvního stupně odmítnut nebo zamítnut návrh na vydání předběžného opatření nebo jímž 

bylo řízení o tomto návrhu zastaveno, shledal rozpor se zásadou rovnosti účastníků řízení. 

Ústavní soud v tomto nálezu uvedl, že „současná právní úprava nevytváří procesní 

prostor pro účastníka řízení, jemuž je v důsledku změny usnesení soudu prvního stupně 

odvolacím soudem podle § 220 odst. 3 občanského soudního řádu stanovena předběžným 

opatřením povinnost, aby mohl v obdobném rozsahu jako žalobce chránit svá práva 

v řízení před soudem. V důsledku právní úpravy je tak na úrovni jednoduchého 

(podústavního) práva založen rozpor s ústavní zásadou rovnosti účastníků řízení, což 

může v případě aplikace této právní úpravy vést k porušení základního práva účastníka 

řízení plynoucího z uvedené zásady.“106 

Vedle řádných opravných prostředků zná právní řád též opravné prostředky 

mimořádné. Ty jsou oproti řádným specifické v tom, že směřují do takových rozhodnutí, 

která již nabyla právní moci. Jsou jimi dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba 

pro zmatečnost. Pokud jde o dovolání, to podle § 30 ZŘS není ve věcech předběžných 

opatření proti domácímu násilí přípustné. Ani žalobu na obnovu řízení zákon 

neumožňuje, neboť podle § 228 odst. 1 OSŘ může touto žalobou účastník napadnout 

pouze pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci 

                                                 
106 Nález Ústavní soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl.ÚS 16/09, předpis č. 48/2010 Sb., bod 33 
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samé. Předběžné opatření však nelze označit za rozhodnutí ve věci samé. Nicméně 

Nejvyšší soud v rámci své rozhodovací činnosti došel k závěru, že proti usnesení 

odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení 

o návrhu na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první OSŘ, 

je dovolání přípustné.107 

Proti pravomocnému rozhodnutí o předběžném opatření je přípustná pouze žaloba 

pro zmatečnost podle § 229 OSŘ, pakliže jsou pro její podání splněny zákonné podmínky 

v tomto ustanovení uvedené. Účelem žaloby pro zmatečnost je dosažení zrušení 

napadeného rozhodnutí. Obecně platí, že žaloba musí být podána ve lhůtě tří měsíců 

od doručení napadeného rozhodnutí, pro vyjmenované důvody zmatečnosti uvádí 

§ 234 OSŘ lhůtu pro podání žaloby speciálně. Prominutí zmeškání lhůt k žalobě není 

přípustné. Žalobu projednává a rozhoduje o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním 

stupni, tedy obecný soud navrhovatele. Žalobu pro zmatečnost, jíž účastník napadl 

pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým 

bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým 

bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání však 

projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno. Jsou-li splněny 

podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí, soud jej zruší usnesením. V opačném 

případě žalobu pro zmatečnost zamítne. 

3.1.11 Zánik a zrušení předběžného opatření 

Předběžné opatření je omezeno zákonem stanovenou dobou trvání, kterou je jeden 

měsíc od jeho vykonatelnosti. Pokud navrhovatel před uplynutím této doby nepodá návrh 

na prodloužení doby trvání předběžného opatření, dochází po jednom měsíci k jeho 

zániku a tím i zániku povinností pro odpůrce. Pakliže byl podán návrh na prodloužení 

předběžného opatření a soud návrhu vyhoví, zanikne toto až uplynutím doby, kterou soud 

ve výroku rozhodnutí o prodloužení stanovil. 

Podle § 413 ZŘS zaniká předběžné opatření nejpozději uplynutím šesti měsíců 

od jeho vykonatelnosti, tedy od jeho vydání. Podle důvodové zprávy se jedná o dobu 

                                                 
107 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 29 Odo 762/2004 
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maximální, tedy soud nemůže stanovit lhůtu delší.108 I v případě, že by soud pochybením 

předběžné opatření prodloužil tak, že by mělo ve výsledku trvat déle než šest měsíců, 

uplynutím této doby předběžné opatření každopádně zaniká, a to ex lege. Odpůrci tak 

jejím uplynutím zanikají veškeré povinnosti, jež musel podle vykonatelného předběžného 

opatření dodržovat. Oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2013 došlo k zásadnímu 

zkrácení doby trvání předběžného opatření, neboť podle tehdejší úpravy předběžné 

opatření zaniklo nejpozději uplynutím jednoho roku ode dne jeho nařízení.  

Odpůrce má zároveň možnost podat soudu návrh na zrušení předběžného opatření. 

Toto řízení následně probíhá obdobně jako řízení o prodloužení doby trvání předběžného 

opatření.109 Soud tedy k rozhodnutí zpravidla nařídí jednání, přičemž předvolání k tomuto 

jednání musí být účastníkům doručeno nejméně 3 dny předem. O návrhu soud musí 

rozhodnout do 2 měsíců od jeho podání. Stejně jako v případě řízení o prodloužení doby 

trvání, vezme soud v úvahu zejména trvání stavu ohrožení navrhovatele, majetkové či jiné 

poměry účastníků, včetně vlastnických a jiných vztahů ke společnému obydlí, na které se 

vztahuje předběžné opatření, a další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících 

řízení mezi účastníky. Odpůrce by se tak měl především snažit prokázat, že důvody, 

pro které bylo předběžné opatření nařízeno, pominuly. V tomto případě nestačí pouhé 

osvědčení skutečností, nýbrž okolnosti svědčící pro zrušení předběžného opatření musí 

být dokázány. Zamítne-li soud návrh na zrušení předběžného opatření, může být návrh 

opětovně podán nejdříve po uplynutí tří měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí. 

Nemožnost podat návrh dříve je odůvodněna požadavkem na to, aby odpůrce nemohl 

podávat na soud množství návrhů na zrušení opakovaně v krátkém časovém úseku. 

Takový postup by sice mohl být chápán jako odůvodněný ze strany odpůrce, na druhou 

stranu však pravděpodobnost, že by v krátkém časovém úseku došlo ke změně okolností 

odůvodňujících zrušení předběžného opatření, je minimální.  

3.1.12 Výkon rozhodnutí o předběžném opatření 

Samotné předběžné opatření by pozbylo smyslu, pakliže by zároveň nebyl zajištěn 

jeho výkon. Zákon o zvláštních řízeních soudních zahrnuje zvláštní ustanovení o výkonu 

                                                 
108 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013 [cit. 2014-12-31]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
109 viz. ust. § 414 odst. 1, odst. 2 ZŘS 
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rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí v ust. § 492 až 496, která obsahově 

kopírují ust. § 273b OSŘ, jenž výkon předběžného opatření proti domácímu násilí 

upravoval s platností do 31. 12. 2013. Tato ustanovení mají upravovat výkon rozhodnutí 

o vykázání ze společného obydlí a o nenavazování kontaktů s ohroženou osobou, kterým 

se prakticky umožňuje realizace příslušného předběžného opatření.110 Výkon rozhodnutí 

ve věcech ochrany proti domácímu násilí není možné uskutečnit cestou exekučního řízení 

podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 

Bylo-li rozhodnuto o nařízení předběžného opatření, zajistí výkon rozhodnutí 

soud prvního stupně, a to bezodkladně. K provedení výkonu rozhodnutí není oprávněn 

soudní exekutor, nýbrž pouze soud. Výkon bude vždy provádět soud první instance, tedy 

ten, který předběžné opatření nařídil. Není možné, aby výkon rozhodnutí provedl soud 

druhé instance, který v rámci odvolacího řízení potvrdil usnesení soudu prvního stupně 

o nařízení předběžného opatření, protože předběžné opatření je vykonatelné již samotným 

vydáním a není tak možné čekat na rozhodnutí odvolací instance. Zákon pro výkon 

rozhodnutí nepředpokládá žádné zvláštní řízení, soud tedy o provedení výkonu 

rozhodnutí nijak nerozhoduje a přistoupí k němu ihned poté, co se předběžné opatření 

stane vykonatelným, tj. po jeho vydání.111 Pro provedení výkonu rozhodnutí 

se nevyžaduje ani žádný návrh ze strany účastníků, jedná se tedy o výkon rozhodnutí svou 

povahou zvláštní, neboť k němu soud přistupuje vždy bez návrhu, ex officio. Výkon 

rozhodnutí přichází v úvahu v případě, kdy soud předběžným opatřením vyhoví návrhu 

na jeho vydání a uloží odpůrci povinnost opustit společné obydlí, jakož i jeho 

bezprostřední okolí apod. Výkon rozhodnutí fakticky není možné provést za situace, kdy 

by soud sice uložil povinnému opustit společné obydlí, ale tento by se v něm 

ve skutečnosti nevyskytoval, nebo například v případě, kdy by soud povinnému uložil 

povinnost nevstupovat do společného obydlí nebo jeho bezprostředního okolí. V takovém 

případě zákon upravuje postup pro výkon rozhodnutí pro případy, kdy povinný své 

povinnosti porušuje a oprávněný podá návrh na výkon rozhodnutí. 

                                                 
110 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany 

před domácím násilím. [online]. Poslanecká sněmovna ČR [cit. 2015-03-09]., Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=13401 
111 viz ust. § 407 ZŘS 
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Samotnému výkonu rozhodnutí může být přítomen samosoudce, soudní 

vykonavatel či jiná úřední osoba. Pro provedení výkonu rozhodnutí se předpokládá též 

součinnost s Policií České republiky a s dalšími státními orgány, které mohu být 

v realizaci tohoto předběžného opatření nápomocny.112 Soud v součinnosti s těmito 

orgány vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného 

obydlí a případně mu zakáže setkávat se s označenou osobou nebo ji jakkoli kontaktovat. 

Zároveň mu poskytne příležitost, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl 

ze společného obydlí své osobní cennosti a osobní dokumenty, jakož i věci, které slouží 

jeho osobní potřebě. Rovněž povinného vyzve, aby soudu sdělil adresu, na kterou mu 

bude možné po dobu trvání předběžného opatření doručovat písemnosti s tímto 

rozhodnutím souvisící. Důvodem je jednoduše skutečnost, že na adrese společného obydlí 

poštu nebude moci přijímat. Dále ho soud poučí, aby si případně zvolil zástupce 

pro doručování písemností, a upozorní ho, že pokud výzvě nevyhoví, budou mu 

písemnosti doručovány uložením u soudu. Během trvání předběžného opatření pak 

povinnému umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti 

nebo výkonu povolání, případně věci nezbytné z jiného vážného důvodu. Povinný však 

musí o umožnění přístupu do společného obydlí soud požádat a učinit tak může pouze 

za přítomnosti soudního vykonavatele. Je vhodné, aby o vstupu do společného obydlí 

v průběhu trvání předběžného opatření byla předem informována ohrožená osoba, a aby 

byly sepsány věci, které si vykázaný ze společného obydlí takto odnesl.113 Není-li povinný 

při výkonu rozhodnutí přítomen ve společném obydlí, zanechá mu soudní vykonavatel 

na dveřích společného obydlí, z něhož byl vykázán, oznámení o tom, že si může své 

osobní věci a věci určené pro výkon povolání a podnikání vyzvednout kdykoli během 

doby trvání předběžného opatření, a to na svou žádost uplatněnou u soudu.114 Podle znění 

§ 273b odst. 3 OSŘ, platného do 31. 12. 2013, poučil vždy soud povinného i o následcích 

nesplnění povinností stanovených v předběžném opatření. Současná právní úprava tuto 

povinnost výslovně nezahrnuje, lze však očekávat, že soud povinného přesto o možnosti 

                                                 
112 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany 

před domácím násilím. [online]. Poslanecká sněmovna ČR [cit. 2015-03-09]., Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=13401 
113 VLÁČIL, David. Domácí násilí z pohledu soudní praxe: K některým praktickým aspektům rozhodování 

civilního soudu při ochraně před domácím násilím. In: Sborník textu k problematice domácího násilí. 

Centrum sociálních služeb, 2010, s. 88 
114 Tamtéž 
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opětovného výkonu rozhodnutí, popřípadě o trestněprávních následcích opakovaného 

porušování předběžného opatření, poučí. 

Pokud povinný po provedení výkonu rozhodnutí poruší povinnost nevstupovat 

do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud na návrh oprávněného provede 

opětovný výkon rozhodnutí a povinného ze společného obydlí vykáže. Soud tak učiní 

kdykoli a bezodkladně. Domnívám se, že oprávněnou osobou je v tomto smyslu nutno 

rozumět nejen navrhovatele, ale též osobu, vůči níž násilí směřuje v těch případech, kdy 

právě ona není navrhovatelem. Stejně jako u výkladu k ust. § 410 odst. 1 ZŘS je 

i ust. § 496 ZŘS třeba vykládat extenzivně. Pokud povinný poruší jiné povinnosti 

stanovené mu předběžným opatřením, např. povinnost zdržení se setkávání, nežádoucího 

sledování či kontaktování osoby, vůči níž násilí směřuje, nařídí a provede výkon 

rozhodnutí podle § 251 OSŘ, vždy však pouze na návrh osoby oprávněné. Za porušení 

povinnosti uložené vykonatelným rozhodnutím může soud podle § 351 OSŘ uložit 

povinnému pokutu až do výše 100.000,- Kč. Při opakovaném porušování povinností může 

být povinnému pokuta uložena opětně. Pokuty připadají státu a jejich zaplacením se 

povinný nezbavuje povinnosti uhradit oprávněnému újmu, která mu porušením 

povinností povinného vznikla. Ani v tomto případě není možné postupovat podle 

exekučního řádu za pomoci soudního exekutora.115 Pro úplnost považuji za nezbytné 

dodat, že v případě opakovaného porušování povinností uložených povinnému 

předběžným opatřením může dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu maření 

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 2 trestního zákoníku. 

3.1.13 Náhrada škody vzniklé předběžným opatřením 

Nařízením a výkonem předběžného opatření může odpůrci, popřípadě jiné osobě, 

vzniknout škoda nebo jiná újma. Občanský soudní řád na tuto situaci pamatuje v § 77a, 

podle nějž zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno nařízené předběžné opatření z jiného důvodu 

než proto, že návrhu ve věci samé bylo vyhověno, nebo proto, že právo navrhovatele bylo 

uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit škodu a jinou újmu každému, komu 

předběžným opatřením vznikla. Typickým případem může být situace, kdy soud nařídí 

                                                 
115 viz ust. § 37 odst. 2 písm. b) zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) 
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předběžné opatření a toto následně na návrh odpůrce zruší, neboť odpůrce prokáže jeho 

neoprávněnost. Oprávněným z náhrady škody však nemusí být pouze odpůrce, ale každá 

třetí osoba, které v příčinné souvislosti s předběžným opatřením vznikla škoda nebo jiná 

újma.116 Způsobů, jakými může odpůrci nebo třetí osobě vzniknout škoda nebo jiná újma, 

je bezpočet. Může se jednat o škodu vzniklou z nutnosti zajistit si náhradní bydlení, 

dopravit se do zaměstnání apod.117 Odpovědnost navrhovatele předběžného opatření 

za vzniklou škodu nebo jinou újmu je zde odrazem faktu, že soud při rozhodování 

o předběžném opatření vychází z „pouhého“ osvědčení skutečností a nikoli řádného 

dokazování. Za vzniklou škodu je odpovědný výlučně navrhovatel. Jeho odpovědnost je 

nezávislá na zavinění, tj. je odpovědností objektivní, čili nemůže se jí zprostit, ledaže by 

ke škodě nebo vzniklé újmě došlo i jinak. Pouze na základě tohoto liberačního důvodu 

může být navrhovatel své odpovědnosti zproštěn. Náhrada se poskytuje výlučně 

v penězích, tj. i v případě nemajetkové újmy musí být tato vyčíslena. Pro vznik nároku 

na náhradu škody nemusí předběžné opatření nabýt právní moci, čili nárok vznikne 

i tehdy, jestliže usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo předběžné opatření nařízeno, 

bude později odvolacím soudem zrušeno či změněno.118  

Žaloba na náhradu škody nebo jiné újmy musí být u soudu podána nejpozději 

do šesti měsíců ode dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy nabylo právní moci 

usnesení, jímž bylo předběžné opatření zrušeno. Nedodržení této lhůty má prekluzivní 

charakter, tedy právo na náhradu jejím uplynutím zaniká. Zmeškání této lhůty není možné 

prominout. Soudem příslušným k projednání a rozhodnutí o žalobě je ten, který v prvním 

stupni rozhodoval o předběžném opatření. Zákon předpokládá, že přiznaná náhrada škody 

se uspokojí z jistoty složené navrhovatelem. Jelikož ale ve věcech předběžných opatření 

proti domácímu násilí nevzniká povinnost složit jistotu, nepřipadá tato možnost v úvahu.  

Osoba oprávněná k uplatnění nároku na náhradu škody se svého práva nemůže 

domáhat cestou náhrady škody od státu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti 

za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem. K uvedenému se vyjádřil Nejvyšší soud, podle nějž „obecně lze říci, že stát 

                                                 
116 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 255. ISBN 978-80-7400-506-0 
117 ČUHELOVÁ, K. Předběžné opatření ve věcech domácího násilí, In: Právní rádce. 2009, č. 1, s. 18-22 
118 ČUHELOVÁ, K. Předběžné opatření ve věcech domácího násilí, In: Právní rádce. 2009, č. 1, s. 18-22 
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nenese odpovědnost za škodu vzniklou činností, která je výkonem státní správy, tam, kde 

příslušný zákon přičítá odpovědnost za výsledek takové činnosti tomu, kdo ji podnítil 

(navrhovateli), bez zřetele k tomu, zda výsledku (zpravidla rozhodnutí) bylo docíleno 

v souladu se zákonem (zda šlo o rozhodnutí správné) nebo v rozporu s ním (zda šlo 

o rozhodnutí, jež bylo následně změněno či zrušeno a tudíž o rozhodnutí nezákonné 

ve významu přisuzovaném tomuto pojmu zákonem č. 82/1998 Sb.) … zákonná úprava, 

která přičítá odpovědnost za újmy vzniklé tomu, komu předběžným opatřením vznikly, 

navrhovateli předběžného opatření, a to bez zřetele k tomu, zda předběžné opatření bylo 

nařízeno při splnění všech zákonem požadovaných podmínek, je úpravou zvláštní, jež 

vylučuje obecnou úpravu odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným 

rozhodnutím, obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb.“119 

3.1.14 Úvahy de lege ferenda 

Novou právní úpravu předběžných opatření proti domácímu násilí shledávám 

ve svém celku jako pozitivní. Zvláštní úprava odstranila řadu nejasností a přispěla 

k jednotnému výkladu. Z hlediska formálních náležitostí návrhu na předběžné opatření 

považuji za vhodné vyzdvihnout jako pozitivní povinnost soudu vyzvat navrhovatele 

vhodným způsobem k doplnění návrhu, pakliže ten neobsahuje všechny náležitosti 

a pro tyto vady není možné o návrhu rozhodnout. Je zde zohledněna skutečnost, že 

navrhovatel mnohdy jedná ve velice náročné životní situaci, která může mít neblahý vliv 

na jeho psychiku a snadno může chybovat. Nadto lze předpokládat, že návrh je často 

podáván urychleně, aby byla situace s násilnou osobou řešena co nejrychleji. Vzata 

v úvahu je také potřeba poskytnout osobám ohroženým domácím násilím ochranu, což 

by mělo být vždy na prvním místě. 

 Zákonodárce zavedl nové pojmosloví pro násilnou osobu, která je procesně 

označována jako odpůrce. Tím by mělo dojít k odstranění dosavadní nejednotnosti 

ohledně označování účastníků řízení, kdy bylo možné setkat se s označením „žalobce 

a žalovaný“, „navrhovatel a ten, vůči němuž návrh směřuje“ apod. Neodmyslitelně 

pozitivně hodnotím skutečnost, že osoba starší 16 let má pro řízení plnou procesní 

způsobilost. Je tak zohledněna skutečnost, že v tomto věku již člověk zpravidla bývá 

                                                 
119 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3137/2007 
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dostatečně rozumově a volně vyspělý, aby v řízení tohoto charakteru mohl jednat zcela 

samostatně. Dále nelze opomenout poučovací povinnost soudu. Soud má v rozhodnutí 

o předběžném opatření povinnost poučit odpůrce o právu odnést si ze společného obydlí 

své věci. Navrhovatele soud poučí o dalších vhodných opatřeních směřujících k jeho 

ochraně, zejména o právu podat návrh na zahájení řízení ve věci samé, dále také 

o možnosti podat návrh na prodloužení doby trvání předběžného opatření. Tímto je 

zajištěno, že navrhovatel bude vědět, jak případně dále procesně postupovat a hájit svá 

práva proti násilné osobě. 

 Ačkoli by v případě předběžných opatření mělo docházet k jednotlivým úkonů 

soudu s největším urychlením, praxe ukázala, že tomu tak mnohdy není. Jedním 

ze zásadních nedostatků předešlé právní úpravy byl deficit zakotvení lhůty pro předložení 

odvolání odvolacímu soudu. Často tak docházelo ke značným průtahům v řízení, čímž 

vždy některá ze stran trpěla na svých právech. Zákon o zvláštních řízeních soudních 

konečně výslovně zavedl lhůtu 15 dnů k předložení věci odvolacímu soudu, což lze jen 

uvítat. Stejné lze říci o povinnosti odvolacího soudu rozhodnout do 7 dnů o předání věci. 

 Jednou z největších změn oproti právní úpravě účinné do 31. 12. 2013 je dozajista 

možnost podat návrh na prodloužení trvání předběžného opatření, aniž by došlo k podání 

návrhu ve věci samé. Problematika „věci samé“ přinesla v minulosti velkou řadu 

otazníků, neboť soudní praxe nebyla vůbec jednotná v tom, které řízení je tímto míněno. 

Docházelo tak k odlišným přístupům ze strany jednotlivých soudů a soudců, což bylo 

v rozporu s právní jistotou účastníků řízení. Tím, že zákonodárce odstranil předpoklad 

zahájení řízení ve věci samé, změnil se podle mého názoru charakter tohoto typu řízení. 

Zákon sice toto řízení o předběžném opatření označuje jako řízení předběžné, nelze 

si však nevšimnout, že svými znaky stojí na pomezí „obecného“ řízení o předběžném 

opatření, na nějž navazuje věc sama, a řízení o „běžném“ žalobním návrhu. Domnívám 

se, že označení „předběžné řízení“ tak není zcela odpovídajícím, neboť řízení 

oproti předchozí úpravě a úpravě tzv. obecných předběžných opatření přiblížilo více 

charakteru řízení meritornímu. Tím sice byla na první pohled odstraněna nejistota v tom, 

jaký návrh ve věci samé by účastník řízení měl podat, na druhou stranu však absencí této 

povinnosti nejsou osoby ohrožené domácím násilím nuceni svou životní situaci skutečně 

řešit.  
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 I přes vše uvedené však problematika „věci samé“ přece jen zůstává stále 

otevřená, a to z důvodu výše uvedené poučovací povinnosti soudu. Nový občanský 

zákoník sice v § 751 až 753 zakotvil zvláštní ustanovení proti domácímu násilí, tj. právě 

věc samu, avšak není zřejmé, zda budou soudy v rámci poučovací povinnosti odkazovat 

právě na tento žalobní návrh. S ohledem na to, že soudy doposud považovaly za „věc 

samu“ například řízení o rozvod manželství, zrušení společného nájmu bytu, popřípadě 

i návrh na výchovu a výživu nezletilého dítěte, lze si představit, že i na tato řízení bude 

při poučovací povinnosti pamatováno. Není však vůbec jasné, zda bude soudní praxe 

nadále tyto druhy řízení za věc samu považovat, a to vedle návrhu 

podle § 751 až 753 NOZ. Na tyto i další otázky však odpoví až sama soudní praxe. 

3.2. Řízení na ochranu osobnosti ve věcech domácího násilí 

 Zákon o zvláštních řízeních soudních zakotvuje v ustanoveních § 400an. 

tzv. teritoriální ochranu osob ohrožených domácím násilím. Cílí na zabezpečení 

společného obydlí a jeho nejbližšího okolí, jakož i prostorovou ochranu samotné 

ohrožené osoby. Obdobné lze říci i o hmotně-právním základu těchto ustanovení, 

tj. ochraně proti domácímu násilí zakotvené v § 751 až 753 NOZ. Vedle toho však 

občanský zákoník poskytuje i ochranu personální, a to v ustanoveních týkajících se 

ochrany osobnosti. Násilná osoba totiž svým jednáním zasahuje do práva na život 

ohrožené osoby, jeho důstojnost, zdraví, vážnost, čest a soukromí. V souladu 

s § 81an. NOZ se tak tato osoba může žalobou domáhat, aby bylo od neoprávněného 

zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.120  

Zákonem č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo s účinností od 1. 1. 2014 

ke změně věcné příslušnosti soudů ve věcech ochrany osobnosti. K řízení byl 

až do účinnosti tohoto zákona příslušný jako prvostupňový krajský soud. Nyní je jím 

okresní soud, jenž je obecným soudem toho, vůči němuž návrh směřuje. Jak již zmíněno 

výše, žalobce se žalobou uplatněnou u soudu může domáhat zdržení se neoprávněného 

zásahu do jeho osobnosti nebo odstranění nepříznivého následku takového zásahu. 

Nejvyšší soud v tomto směru judikoval, že „nezbytnou podmínkou pro úspěšné domáhání 

                                                 
120 ČUHELOVÁ, K. Komentář k usnesení čj. 70 Co 14/2014-40. In: Rekodifikace a praxe, 2014, č. 9 
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se upuštění (zdržení se) od neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby 

podle § 13 obč. zák.121 je, aby neoprávněný zásah (který musí mít konkrétní podobu) trval, 

resp. aby existovalo bezprostřední nebezpečí (hrozba) jeho uskutečnění či opakování 

v budoucnu. Tento občanskoprávní prostředek směřující k tomu, aby žalovaný upustil 

od neoprávněného zásahu s cílem zabránit tak vzniku, případně opakování nepříznivého 

následku (tj. vzniku nemajetkové újmy na osobnosti fyzické osoby) tím nabývá výrazně 

preventivního charakteru. V porovnání s tím u odstranění (již nastalého) nepříznivého 

následku neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby, kde občanskoprávní 

prostředek směřuje již ke konkrétnímu pozitivnímu jednání původce neoprávněného 

zásahu, tj. k tomu, aby původce neoprávněného zásahu něco konkrétně vykonal a tak 

obnovil stav, který existoval před neoprávněným zásahem, je nezbytnou podmínkou, aby 

nepříznivý následek neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby (nemajetková 

újmy na osobnosti fyzické osoby) ještě trval, i když neoprávněný zásah sám již skončil 

(pominul), a současně, aby bylo vůbec možno vzniklý nepříznivý následek odstranit.“122  

Vedle těchto nároků se poškozená osoba může domáhat náhrady nemateriální 

újmy. Podle § 2956 NOZ, vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho 

přirozeném právu, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. 

Jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Nemajetková újma se odčiní 

přiměřeným zadostiučiněním, které musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný 

způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy123. Všech uvedených 

nároků je možné se domáhat v rámci jednoho žalobního návrhu. Výši satisfakce určí soud, 

žalobce musí v řízení prokázat odůvodněnost žalované finanční náhrady.  

Vyjma žaloby se navrhovatel může domáhat ochrany svých osobnostních práv 

taktéž návrhem na předběžné opatření podle občanského soudního řádu. Jedná se 

o tzv. obecné předběžné opatření podle § 74an. OSŘ, které může předseda senátu nařídit, 

je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků. K řízení je příslušný soud, který 

by byl jinak příslušný k řízení o žalobě na ochranu osobnosti. Řízení se zahajuje pouze 

na návrh, který vedle obecných náležitostí musí obsahovat vylíčení skutečností o tom, že 

                                                 
121 Rozumějme podle § 82 NOZ 
122 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 2011, sp. zn. 30 Cdo 3729/2009, 

ECLI:CZ:NS:2011:30.CDO.3729.2009.1 
123 Tímto „jiným způsobem“ je například omluva 
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je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků nebo je obava, že by výkon 

soudního rozhodnutí byl ohrožen. Navrhovatel k němu musí přiložit listiny, jichž se 

dovolává. Návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný 

anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze v řízení 

pokračovat. Ustanovení občanského soudního řádu o výzvě k opravě či doplnění návrhu 

se nepoužije. Jedná se o podstatnou odchylku od zvláštního předběžného opatření proti 

domácímu násilí podle ZŘS. Dalším rozdílem je i skutečnost, že navrhovatel je povinen 

spolu s návrhem složit k soudu jistotu ve výši 10.000,- Kč k zajištění náhrady škody nebo 

jiné újmy, která by předběžným opatřením mohla vzniknout. Nebude-li složena, předseda 

senátu návrh odmítne. I u obecného předběžného opatření musí být skutečnosti 

rozhodující pro jeho nařízení alespoň osvědčeny. O návrhu předseda senátu rozhoduje 

bezodkladně. Nehrozí-li však nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu 

rozhodnout až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. Ani v tomto řízení soud nenařizuje 

jednání, nýbrž rozhodne bez slyšení účastníků. Ve věcech ochrany osobnosti zpravidla 

soud uloží účastníku, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Při nařízení 

předběžného opatření soud zároveň navrhovateli uloží, aby ve stanovené lhůtě podal 

u soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé. Tím je v tomto případě míněna především 

žaloba na ochranu osobnosti. Tzv. obecné předběžné opatření nemůže být prodlouženo. 

K jeho zániku dojde, jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě nezahájí řízení ve věci samé, 

jestliže tomuto návrhu nebude vyhověno nebo naopak návrhu bylo vyhověno a uplynulo 

patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí, popřípadě jestliže uplynula určená doba, po 

kterou mělo trvat. Předseda senátu předběžné opatření zruší, jestliže pominou důvody, 

pro které bylo nařízeno. Může tak učinit na návrh i bez návrhu, zpravidla však zrušení 

předběžného opatření navrhuje žalovaný. 

3.3 Mediace v případech domácího násilí 

 Mediace je jednou z metod alternativního řešení sporu, v rámci níž třetí nestranná 

osoba podporuje komunikaci mezi osobami zúčastněnými na konfliktu a usiluje o smírné 

řešení sporu. V rámci mediace dochází k ujasnění sporných skutečností, vyjasnění 

vzájemných pozic a zájmů stran, vyhledání základny pro řešení věci. Ústřední roli zde 

sehrává osoba mediátora, který je odborně způsobilým činitelem v mediačním procesu. 

Jeho úkolem je pomoci stranám odstranit překážky ve vzájemné komunikaci a najít 
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fungující komunikační kanál, definovat problémy a hledat možnosti urovnání.124 

Na mediátora jsou kladeny požadavky zejména co do nestrannosti, nezávislosti, 

důvěryhodnosti, mlčenlivosti a odbornosti. Podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci 

a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o mediaci“) je mediátor povinen mimo jiné 

respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci 

a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran. Důvod přijetí zvláštní právní 

úpravy vymezující tento způsob řešení konfliktů vymezuje důvodová zpráva k zákonu 

o mediaci jako „snahu umožnit všem osobám alternativní řešení jejich konfliktů metodou 

rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení. Mezi další důvody patří odbřemenění 

soudů, možnost vyhnout se soudním sporům a řešit konflikt bez dlouhých čekacích lhůt, 

bez zbytečných finančních nákladů a bez zdlouhavé psychické zátěže stran. V neposlední 

řadě má navrhovatel na zřeteli zájem dítěte, kdy v rodinných věcech je vždy významná 

schopnost komunikace rodičů, k jejímuž zlepšení může institut mediace výrazně 

přispět.“125 Důvodová zpráva však zároveň upozorňuje, že mediátor neprosazuje určitá 

řešení ani nerozhoduje spor mezi stranami. Mediace předpokládá, že strany jsou ochotny 

a schopny řešit vzniklý konflikt vlastními silami a jsou nejlépe schopny posoudit 

jednotlivá řešení, přičemž role mediátora spočívá jen v usnadnění komunikace 

a vytvoření cesty, jak se ke smírnému a oboustranně přijatelnému řešení dostat.126 Zákon 

o mediaci byl proveden vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která stanoví náležitosti 

zkoušky mediátora, náležitosti zkoušky z rodinné mediace, náležitosti žádosti o vykonání 

zkoušky, způsob provádění zkoušky, způsob jmenování zkušebních komisařů a výši 

odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem.127 

3.3.1 Rodinná mediace a její uplatnění ve věcech domácího násilí 

 Pro účely ochrany před domácím násilím lze nejčastěji uvažovat o rodinné 

mediaci, kterou zákon o mediaci v § 2 písm. b) definuje jako mediaci, která se zaměřuje 

na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů. Pojem rodinné vztahy je třeba 

                                                 
124 WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Vyd. 6. Praha: Linde Praha, 2011, s. 645. ISBN 978-

80-7201-842-0 
125 Důvodová zpráva k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů. 

[online]. [cit. 2015-02-16].  Dostupné z: http://mediator-praha.cz/docs/zakon-o-mediaci-duvodova-

zprava.pdf 
126  Tamtéž 
127 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora 
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chápat v širším smyslu, tj. nikoli pouze mezi rodiči a dětmi, ale též mezi ostatními 

příbuznými, popřípadě osobami blízkými.128 Rodinná mediace představuje jednu 

z nejrozšířenějších oblastí, v nichž k mediaci dochází. Jejím cílem je stabilizovat poměry 

v rodině, hlavně mezi rodiči a dětmi, předcházet rodinným dysfunkcím, zlepšit rodinné 

vztahy a naučit členy rodiny o svých problémech otevřeně hovořit a snažit se nalézt 

společná řešení.129 Lze shledat zřejmým, že „v rodinně-právních věcech, v nichž vždy 

hrají hlavní roli mezilidské rodinné vztahy a vzniklý spor není pouze sporem právním, ale 

sporem mezilidským a emočně vypjatým (kde je zapotřebí v pozadí právních problémů 

hledat právě tyto problémy mezilidské a osobní), je (mediace, pozn. aut.) pro svoji povahu 

vhodným způsobem řešení těchto konfliktů (sporů).“130 Jelikož k domácímu násilí dochází 

nejčastěji právě uvnitř rodiny, budu pro následující pasáže vycházet z mediace rodinné.  

Je ale otázkou, zda mediace ve vztahu k domácímu násilí vůbec připadá v úvahu. 

Podle ust. § 99 odst. 1 OSŘ, je-li to s ohledem na povahu věci vhodné, upozorní předseda 

senátu účastníky na možnost využití mediace podle zákona o mediaci. Občanský soudní 

řád tak zakotvuje informační povinnost směrem k účastníkům řízení. 

Ust. § 100 odst. 2 OSŘ pak upravuje možnost předsedy senátu účastníkům řízení nařídit 

první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a nejdéle na dobu 3 měsíců 

přerušit řízení. Lze tak učinit pouze za té podmínky, že je takový postup účelný a vhodný. 

O nařízení mediace soud rozhoduje usnesením, proti němuž není přípustné odvolání.131 

Mediace je však zásadně dobrovolná, k účasti na ní nemohou být účastníci řízení žádným 

způsobem nuceni. Povinnost stanovená soudem se vztahuje pouze na první setkání 

s mediátorem, nikoli na mediaci jako takovou. Po uplynutí doby určené pro mediaci soud 

pokračuje v řízení, aniž by musel usnesením rozhodnout o jeho pokračování.132 

Jmenované ustanovení dále v poslední větě stanoví, že první setkání nelze nařídit po dobu 

platnosti předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí.  

                                                 
128 GRYGAR, J. Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory. Podle stavu k 1. 1. 2014. 

Praha: Leges, 2014, s. 13 
129 WESTPHALOVÁ, L. Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování. In: Právní 

rozhledy. 2013, č. 16, s. 618 
130 ČUHELOVÁ, K., ŠMÍD, O. Mediace v některých rodinně-právních věcech de lege ferenda. In: Právní 

forum. 2012, č. 5, s. 176 
131 Viz ust. § 202 odst. 1 písm. m) OSŘ  
132 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, R. et al. Občanský soudní řád: komentář. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 343. ISBN 978-80-7400-506-0 
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Nezbývá tedy než zabývat se úvahou, zda mediace přichází v úvahu v jiných 

typech řízení, například v řízení podle § 751 až 753 NOZ nebo ve věcech péče soudu 

o nezletilé. Kladná odpověď se nabízí ze znění § 9 ZŘS, podle nějž soud vede účastníky 

k nalezení smírného řešení a za tím účelem je informuje o možnostech mimosoudního 

smírčího nebo mediačního jednání. Z důvodové zprávy k zákonu o zvláštních řízeních 

soudních vyplývá, že toto ustanovení je odrazem snahy o preferenci smírného řešení věci, 

jež má původ v mezinárodněprávních dokumentech. Důvodová zpráva zmiňuje například 

čl. 7 písm. b) Úmluvy o styku s dětmi, dle níž soudy činí vhodná opatření k tomu, aby 

rodiče a další osoby mající rodinná pouta s dítětem byli motivováni k uzavření smírčí 

dohody upravující styk s dítětem, a zvláště pak aby se k tomuto použila rodinná mediace 

a další způsoby řešení sporů. Za tím účelem by soud měl účastníky informovat o tom, 

jaké jsou další možnosti řešení jejich věci (např. mediace, rodinná mediace apod.).133 

Není ale jasné, zda je v případech domácího násilí mediace vůbec proveditelná. 

Lze najít argumenty znějící ve prospěch možnosti jejího uplatnění, říkající například, že 

„mediaci v případech domácího násilí nelze odmítnout, pokud může přinést více 

prospěchu než škody“ a že „ne všechny vztahy ovlivněné domácím násilím užití mediace 

vylučují“.134 Na druhou stranu existují názory opačné, uvádějící, že „samo provádění 

mediace vysílá signál, že násilí není nic tak závažného, aby oběť a násilník spolu nemohli 

svobodně vyjednávat jako rovný s rovným.“ (…) „Domácí násilí vede k nerovnosti sil 

mezi násilníkem a jeho obětí, kterou mediátor nemůže vyrovnat, a tato nerovnost podle 

nich mediaci vylučuje.“135 Se všemi těmito názory lze jednoduše souhlasit, nicméně je 

nezbytné dojít k určitému závěru o přípustnosti takového způsobu řešení věci. Možnost 

mediace ve spojení s domácím násilím není na odborné úrovni téměř řešena. Podle mého 

názoru nelze obecně jednoznačně říci, zda mediace v případě násilí mezi účastníky řízení 

je či není vhodným nástrojem. S ohledem na to, že každý případ je třeba posuzovat 

individuálně, je nezbytné stejným způsobem přistupovat i k hodnocení mediace jakožto 

případného smírného řešení. Za tímto účelem by osoba mediátora měla být dostatečně 

kvalifikována, aby byla schopna rozpoznat, zda bude mediace znamenat přínos pro obě 

                                                 
133 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních [online]. Poslanecká 

sněmovna ČR, 2013 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146755 
134 CHOLENSKÝ, R. Mediace a domácí násilí. Via juris: Bulletin pro právo ve veřejném zájmu [online]. 

[cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=107 
135 Tamtéž 
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strany. Zákon o mediaci z tohoto důvodu zavedl pro mediátory povinnost složení zkoušky 

ověřující odborné znalosti a dovedností potřebné pro výkon této činnosti.136 Primárně by 

měl být brán ohled zejména na tu stranu, jež byla domácím násilím ohrožena. 

Předpokladem úspěšně provedené mediace je hlavně rovné postavení obou stran a stejná 

míra schopnosti svobodně a ze své vůle v průběhu mediace jednat. Právě tato okolnost 

může představovat největší překážku úspěšného provedení mediace. Osoba ohrožená 

domácím násilím se může cítit pod tlakem násilné osoby, což může vést k omezení její 

schopnosti svobodně se rozhodovat a projevovat svou skutečnou vůli. V případě, kdy by 

taková nerovnost mezi účastníky byla zjevná, by soud k nařízení prvního setkání neměl 

přistoupit. I tehdy, má-li k mediaci dojít na základě rozhodnutí účastníků řízení, by měl 

mediátor věnovat zvýšenou pozornost chování a projevům účastníků řízení a účelnost 

mediačního řízení předem odborně posoudit.  

 Nejobtížněji je mediace představitelná v případech, kdy domácí násilí došlo 

do úrovně trestné činnosti. Jen stěží lze očekávat, že osoba ohrožená, která je zároveň 

obětí trestného činu, bude schopna rovnocenného vyjednávání a komunikace. Na první 

pohled se tak zdá, že zahájení mediačních jednání v takových situacích není rozumné. 

V rodinách, v nichž se vyskytuje domácí násilí mezi rodiči, jsou však takovému jednání 

zpravidla vystaveny i nezletilé děti, byť násilí nemusí směřovat přímo vůči nim. Pakliže 

následně dojde k rozvodu takového manželství a rozhodnutí soudu o úpravě poměrů 

k nezletilým dětem, jsou jejich rodiče často vystaveni povinnosti vzájemného setkávání, 

zejména v okamžicích předávání nezletilých dětí. Nelze opomenout ani nutnost 

rozvádějících se rodičů dohodnout se na vypořádání společného jmění manželů 

nebo vyživovací povinnosti. Pokud se nedohodnou, tak či onak se rozvádějící se ohrožená 

osoba pravděpodobně setká s agresorem u soudu v průběhu soudních jednáních o těchto 

záležitostech. Právě z těchto důvodů není možné úvahy nad mediací úplně vyloučit. 

Mnohdy mohou rodiče právě pouze tímto způsobem dojít ke shodě o vzájemných 

vztazích s nezletilými dětmi. V extrémních případech, v nichž mediaci nelze uskutečnit, 

především při závažné trestné činnosti spáchané mezi rodiči, je vhodné zajistit předávání 

nezletilých dětí v příslušných zařízeních či institucích za pomoci odborníků, aniž by došlo 

k vzájemnému shledání pachatele a oběti, tj. osoby ohrožené domácím násilím a agresora. 

                                                 
136 Viz ust. § 23 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů 
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 Pro uskutečnění mediace je rozhodující, zda ohrožená osoba pomoc vyhledat 

a čerpat potřebuje a chce. Některé poškozené osoby se necítí domácím násilím 

traumatizované a jako oběti nechtějí být prezentovány. Jiné chtějí na minulost 

zapomenout a upínají se k budoucnosti. Jejich zájem se koncentruje na právní konzultace 

a praktickou pomoc.137 Význam mediace může být zásadní i pro agresora, pokud je 

například schopen přijmout zodpovědnost za své chování, ochoten dodržovat navrhovaná 

pravidla či vyvíjet aktivitu ke změnám směřujícím do budoucna.138 Zároveň může být 

pro obě strany posilujícím procesem, pokud výsledné dohody přispějí k emočnímu 

i fyzickému oddálení partnerů.139 Jsem přesvědčena, že ve věcech domácího násilí by 

však nemělo docházet k nařízení prvního setkání s mediátorem vůbec. Žádná ze stran by 

neměla být nucena se takového setkání zúčastnit, pakliže se k němu necítí býti připravená. 

Ohledy je třeba brát zejména na tu stranu, jež byla domácím násilím ohrožena. Nesprávné 

načasování mediace může vést k jejímu neúspěchu a nadměrnému emočnímu vypětí 

jejích účastníků. Příslušný mediátor by měl vždy předem posoudit, zda mezi účastníky 

existuje vůbec pro mediaci prostor, a zvážit, kterým tématům bude možné se věnovat.140 

 S ohledem na výše uvedené se domnívám, že mediaci v případech domácího násilí 

nelze a priori vyloučit. Leckdy může přinést výsledky, které svými pozitivy převáží 

nad zápornými aspekty, obzvlášť jsou-li do smírného řešení zainteresovány též nezletilé 

děti. Každý případ by však měl být posouzen individuálně a účastníkům řízení by mělo 

být odborně způsobilou osobou navrženo nebo naopak nedoporučeno mediaci podstoupit. 

Nelze však opomenout, že konečné rozhodnutí závisí vždy na samotných účastnících. Ti 

by měli být již na začátku mediačních jednání ujištěni, že mediace může být kdykoli 

ukončena. Mediátor by měl v průběhu řízení postupovat nanejvýš citlivě a s notnou 

dávkou pochopení, v žádném případě na účastníky nevyvíjet tlak směrem k uzavření 

                                                 
137 HOLÁ, L. Possibilities and limits of mediation in cases of violence between partners. In Dny práva- 

2010- Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1231 - 

1243. [online]. [cit. 2015-02-25]  Dostupné z: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik/sbornik.pdf 
138 HOLÁ, L., MALACKÁ, M. et al.: Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014, 

s. 371. ISBN 978-807-5020-475 
139 HOLÁ, L. Possibilities and limits of mediation in cases of violence between partners. In Dny práva- 

2010- Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1231 - 1243. [online]. [cit. 2015-02-25]. 

Dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik/sbornik.pdf 
140 HOLÁ, L., MALACKÁ, M. et al.: Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha: Leges, 2014, 

s. 374. ISBN 978-807-5020-475 
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mediační dohody. Za rozumnou považuji možnost účasti dvojice mediátorů - muže 

a ženy, z důvodu kladného působení na oba účastníky.141 
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4. Mezinárodní a nadnárodní ochrana před domácím násilím 

 Domácí násilí je celosvětový fenomén, ke kterému jednotlivé státy přistupují 

různým způsobem, s ohledem na svůj sociální, kulturní, historický i ekonomický rozvoj. 

Nelze vynechat též úlohu náboženství. Jelikož se jedná o problematiku, která se týká 

v podstatě celého světa a všech států, stala se častým tématem mezinárodních organizací, 

které se mu věnují skrze značné množství úmluv, deklarací, stanovisek, výzkumů apod. 

I přesto je domácí násilí mnohdy podceňováno a přehlíženo. Je sice vnímáno jako jev 

nežádoucí, nepanuje však shoda v tom, kdy a jak by měla zasáhnout státní moc. Česká 

republika je v tomto ohledu jednou z těch zemí, jež domácímu násilí věnují značnou 

pozornost, která je odrážena v právních předpisech. Domácí násilí totiž v českém právním 

řádu vykazuje znaky přestupku i trestného činu.142 

 Ačkoli na mezinárodním poli je domácí násilí poměrně často diskutovaným 

tématem a z hlediska obsahu jsou mezinárodní smlouvy pro členské státy závazné, 

neexistuje institucionalizovaný systém, který by jejich plnění kontroloval. Tato práva tak 

v podstatě nejsou právně vynutitelná a jejich dodržování závisí na dobrovolnosti, kdy 

zpravidla jediným donucovacím mechanismem je odezva mezinárodního společenství při 

jejich nedodržování.143 

4.1 Organizace spojených národů 

 I přes svou právní nezávaznost se jedním z nejvýznamnějších lidskoprávních 

dokumentů stala Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen „Deklarace“), jež byla 

v roce 1948 přijata Valným shromážděním OSN. Deklarace zakotvuje mimo jiné právo 

na život, svobodu a osobní bezpečnost. Článek 5 uvádí, že „nikdo nesmí být mučen 

nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“, v čl. 16 

je pak zakotveno, že „rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok 

na ochranu ze strany společnosti a státu.“ Pro svůj význam se Deklarace stala základem 

a inspirací mnoha následujících mezinárodních dokumentů. Pro členské státy představuje 

                                                 
142 TUROŇOVÁ, J, VOJTOVÁ, T. Domácí násilí v mezinárodněprávním kontextu. In Dny práva- 2010- 

Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1427 - 1437. [online]. [cit. 2015-02-25] Dostupné z: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik/sbornik.pdf 
143  Tamtéž  
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závazek zajistit všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod, 

a to postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jak mezi lidem členských 

států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou pod jejich pravomocí. 144 

 Na Deklaraci odkazuje Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (dále 

jen „Úmluva o diskriminaci“), jež OSN přijala v roce 1979. Tato úmluva pro své účely 

definuje pojem „diskriminace žen“ a ve svých třiceti článcích přináší způsoby, jakými 

tomuto jevu mají státy čelit a jaká opatření za těmito účely přijmout.145 Na Úmluvu 

o diskriminaci navazuje svou činností Výbor pro odstranění diskriminace žen (dále jen 

„Výbor“). Výbor vypracovává obecná doporučení, která upřesňují a konkrétně 

rozpracovávají některá opatření obsažená v Úmluvě. V rámci těchto obecných 

doporučení se Výbor zaměřuje též na problematiku domácího násilí.146 V souvislosti 

s přijetím Úmluvy se Česká republika zavázala předložit každé čtyři roky k projednání 

Výborem zprávu o legislativních, soudních, administrativních nebo jiných opatřeních, jež 

přijala za účelem uvedení ustanovení úmluvy v život, a o pokroku, jenž byl v tomto směru 

dosažen. Ve Čtvrté a páté periodické zprávě o plnění Úmluvy za období od 1. ledna 2004 

do 31. července 2008 se Česká republika vedle jiného zaměřila i na tématiku domácího 

násilí. Zpráva informuje Výbor o přijetí zákona č. 135/2006 Sb. a jeho implementaci 

do právní praxe. Seznamuje se statistikami případů domácího násilí, činností 

intervenčních center, provedení školení příslušných zaměstnanců nebo veřejnou 

informační kampaní o nepřijatelnosti domácího násilí.147 Výbor periodickou zprávu 

posoudil a v reakci na ni vydal Závěrečná doporučení, v nichž se vyjádřil k jejím 

jednotlivým bodům. Ocenil snahy a pokrok, který Česká republika v boji proti násilí 

na ženách učinila, avšak projevil znepokojení nad nízkým počtem nahlášených případů 

domácího násilí, nízkým procentem stíhání a trestání těchto trestných činů, nedostatečnou 

                                                 
144 Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10. 12. 1948 [online]. Organizace spojených národů, 1948 

[cit. 2015-02-22]. Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-

prav.pdf 
145 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 18. 12. 1979 [online]. Organizace spojených 

národů, 1979 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-

odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf 
146 Obecná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen [online]. Vláda České republiky, 2010 [cit. 

2015-02-23]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/rovne-

prilezitosti-zen-amuzu/cedaw/obecna-doporuceni-vyboru-pro-odstraneni-diskriminace-zen-cedaw-69901/ 
147 Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen za období 

od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 [online]. Vláda České republiky [cit. 2015-02-23].  Dostupné z:  

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/4-5-CEDAW.pdf 
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pomocí a ochranou poskytnutou obětem. Vyzval k zesílení úsilí v učinění efektivních 

opatření na zabránění a stíhání domácího násilí, posílení spolupráce s nevládními 

organizacemi, jež poskytují pomoc obětem a zvýšení počtu či kapacit azylových zařízení 

pro týrané ženy.148  

Dne 27. října 2014 projednala a schválila Vláda České republiky Šestou 

periodickou zprávu o plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen 

„Šestá zpráva“). Tato zpráva pokrývá období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014. 

Ve svém obsahu informuje o Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen 

„Rada“), poradním orgánu vlády ČR. Při Radě působí několik pracovních orgánů, 

mezi nimi i Výbor Rady pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, jež byl zřízen 

v roce 2008. Tyto orgány jsou dle Šesté zprávy velice aktivní a produkují řadu podnětů 

zaměřených na podporu rovnosti žen a mužů. Šestá zpráva dále informuje o Národním 

akční plánu prevence domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Akční plán“), který 

byl schválen vládou ČR pro léta 2011 až 2014. Akční plán si klade za cíl systémové 

a komplexní řešení problematiky domácího násilí. Šestá zpráva výslovně uvádí, že aktivity 

Akčního plány jsou zaměřeny na podporu osob ohrožených domácím násilím, ochranu dětí 

ohrožených domácím násilím, práci s násilnými osobami, vzdělávání a interdisciplinární 

spolupráci, analýzy, studie a legislativu. Dále Šestá zpráva uvádí statistické údaje týkající 

se domácího násilí a další aktivity a projekty na tento jev zacílené.149 

V roce 1989 byla přijata Úmluva o právech dítěte, jež v Preambuli prohlašuje, že 

dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc, děti musí vyrůstat v rodinném prostředí, 

v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. V čl. 19 je následně zakotvena povinnost států 

činit veškerá potřebná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným i duševním 

násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním 

nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou 

v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli osob starajících 

                                                 
148 Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen [online]. Vláda České 

republiky, 2011 [cit. 2015-02-23].  Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12512/Zaverecna_doporuceni_2010_schvaleno_vladou.pdf 
149 VLÁDA ČR. Šestá periodická zpráva o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen 

za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014, 2014 
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se o dítě. Státy mají také povinnost zabezpečit, že žádné dítě nebude podrobeno mučení 

nebo jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání.150 

 Roku 1993 se ve Vídni konala Světová konference o lidských právech, při niž 

došlo k přijetí Deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách (tzv. Vídeňská 

deklarace). Článek 1 vymezuje pro účely této deklarace pojem „násilí vůči ženám“ jako 

jakýkoli akt násilí založený na pohlaví, který vede k fyzické, sexuální nebo psychické 

újmě nebo utrpení žen, včetně pohrůžek takového počínání, nátlaku nebo omezování 

svobody, ať už k takovému jednání dochází ve veřejném nebo soukromém životě. Pokud 

jde o domácí násilí, státy by podle Vídeňské deklarace měly činit výzkumy, sbírat data, 

vytvářet statistiky a přijmout efektivní opatření k odstranění domácího násilí. 151 

4.2 Rada Evropy 

 Základním lidskoprávním dokumentem na poli Rady Evropy je Evropská úmluva 

o ochraně lidských práv (dále jen „Úmluva“), jež byla sjednána v roce 1950. Na rozdíl 

od univerzálních mezinárodních smluv stojí za Úmluvou odpovídající systém kontrolních 

mechanismů ochrany lidských práv.152 Za tímto účelem byl ve Štrasburku zřízen 

Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“), jenž rozhoduje o porušení Úmluvy. 

K ESLP se může obrátit každá fyzická osoba, nevládní organizace nebo skupiny osob 

považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a jejími 

protokoly jedním ze smluvních států. Podmínkou pro posouzení stížnosti je vyčerpání 

všech vnitrostátních opravných prostředků a podání stížnosti ve lhůtě šesti měsíců 

ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí, tj. kdy nabylo právní moci.153 

Posledním vnitrostátním rozhodnutím v České republice se tak stává rozhodnutí 

Ústavního soudu. 

                                                 
150 Úmluva o právech dítěte [online]. Organizace spojených národů, 1989 [cit. 2015-03-10].  Dostupné z: 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf 
151 Declaration on the Elimination of Violence against Women [online]. United Nations [cit. 2015-02-24].  

Dostupné z: http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 
152 TUROŇOVÁ, J, VOJTOVÁ, T. Domácí násilí v mezinárodněprávním kontextu. In Dny práva- 2010- 

Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1427 - 1437. [online]. [cit. 2015-02-25]  Dostupné z: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik/sbornik.pdf 
153 Evropská úmluva o ochraně lidských práv ze dne 4. 11. 1950 [online]. Rada Evropy, 1950 [cit. 2015-02-

25] Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
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 Případy spojené s domácím násilím posuzuje ESLP zpravidla jako porušení 

článku 8 Úmluvy, tj. porušení práva na respektování soukromého a rodinného života. 

Došlo však i k situacím, kdy ESLP stížnost posoudil jako porušení zákazu mučení 

upraveného v článku 3 Úmluvy. Podle jeho znění nesmí být nikdo mučen 

nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. K tomuto závěru 

došel ESLP ve věci Opuz proti Turecku, v němž konstatoval porušení třetího článku za to, 

že stát nezajistil ochranu žen před domácím násilím. V tomto případě se jednalo 

o dlouhodobé týrání doprovázené hospitalizacemi v nemocnici, které vyvrcholilo smrtí 

jedné z obětí.154 

 V roce 2011 byla v Istanbulu sjednána Úmluva o prevenci a potírání násilí 

vůči ženám a domácího násilí (dále jen „Istanbulská úmluva“), která po ratifikaci deseti 

státy vstoupila v platnost dne 1. 8. 2014. Istanbulská úmluva se zaměřuje na problematiku 

domácího násilí, které již v Preambuli odsuzuje spolu s veškerými formami násilí 

vůči ženám. Cílem úmluvy je zejména dosáhnutí prevence, stíhání a potlačení násilí 

vůči ženám a domácího násilí, podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o jejich 

eliminaci, navrhnout strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí, 

poskytnout podporu a pomoc organizacím a složkám účastným na prosazováním 

zákonnosti tak, aby mohly efektivně spolupracovat a dohodnout se na integrovaném 

postupu při eliminaci násilí. Istanbulská úmluva přichází zároveň s pokusem o definici 

domácího násilí, kterým pojmenovává „veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického 

či ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými 

či stávajícími manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel 

společnou domácnost s obětí.“ Státy jsou podle úmluvy zavázány k přijetí nezbytných 

legislativních i jiných opatření, aby oběti mohly vůči pachateli uplatnit adekvátní 

nápravné prostředky podle občanského práva. Článek 52 výslovně zakotvuje institut 

vykázání a přikazuje státům přijmout veškerá nezbytná opatření směřující k tomu, aby 

byly kompetentní orgány nadány pravomocí v situaci bezprostředního nebezpečí přikázat 

pachateli domácího násilí opustit příbytek oběti nebo ohrožené osoby po dostatečně 

dlouhou dobu, a zakázat pachateli vstupovat do příbytku a navazovat styk s obětí 

nebo ohroženou osobou. Obětem musí být zajištěna možnost těžit z omezujících 
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nebo ochranných příkazů. Tyto příkazy musí být dostupné pro okamžitou ochranu 

a bez zbytečné finanční či administrativní zátěže. Musí se jednat o příkazy okamžitě 

platné, které jsou dostupné bez ohledu na další právní postupy nebo souběžně s nimi 

a které jsou vydány na dobu určitou nebo do doby jejich úpravy či zrušení. 

K monitorování plnění úmluvy má být vytvořena Expertní skupina pro potírání násilí 

vůči ženám a domácího násilí, tzv. GREVIO.155 Istanbulská úmluva chápe násilí 

na ženách jako vážné porušení lidských práv a je odrazem jeho značného rozšíření 

v členských státech Rady Evropy i jinde po světě. Bohužel, Česká republika úmluvu 

jako jedna z mála doposud nepodepsala. 

V září roku 2012 přijal Evropský hospodářský a sociální výbor z vlastní iniciativy 

Stanovisko k tématu vymýcení domácího násilí páchaného na ženách (dále jen 

„Stanovisko“). Domácí násilí v něm označil za zločin, jenž musí zákony stíhat. 

Stanovisko uvádí, že zranitelnost žen vůči domácímu násilí spočívá i v přetrvávání 

genderových stereotypů, patriarchální společnosti, ekonomických nerovností 

a diskriminace žen v práci, odměňování či v přístupu k dalším finančním prostředkům, 

stejně jako nedostatečná ekonomická nezávislost. Zajímavé je, že Stanovisko zdůrazňuje 

roli vzdělávání ve školách, při němž podle něj může docházet k reprodukci 

diskriminačních modelů a praktik. Aby mohla škola plnit tuto pozitivní úlohu, je zásadní, 

aby vstupní i celoživotní příprava pedagogů zahrnovala problematiku genderového násilí, 

včetně násilí domácího. Měla by se proto provádět pravidelná revize osnov a učebnic, aby 

byly odstraněny jakékoliv sexistické projevy. Odpovědnost leží na státech, ty by měly 

přijímat opatření směřující k prevenci, odstranění a trestání tohoto druhu násilí.156 

                                                 
155 Úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí ze dne 11. 05. 2011 [online]. Rada 

Evropy, 2011 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Czech.

pdf 
156 Stanovisko k tématu vymýcení domácího násilí páchaného na ženách [online]. Evropský hospodářský 

a sociální výbor, 2012 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=https%

3A%2F%2Fwebapi.eesc.europa.eu%2Fdocumentsanonymous%2Fces1416-

2012_00_00_tra_ac_cs.doc%2Fcontent&ei=VCz6VMGRMMm9ygPE44KADQ&usg=AFQjCNF_dA1e

AjHz9e-

P9gW64RDPDbYC2w&sig2=bphvguOTGHoC4oLFXUi8CQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ&cad=rja 



69 

 

4.3 Evropská unie 

 Lidskoprávní základ, s ohledem na domácí násilí, lze nalézt v Listině základních 

práv EU.  Ta zakotvuje v čl. 23 rovnost mezi muži a ženami, a to včetně zaměstnání, 

práce a odměny za ni. Na práva dětí je zaměřen čl. 24, který výslovně uvádí právo dětí 

na ochranu a péči nezbytnou pro jejich zdravý vývoj. Jelikož se domácí násilí vyskytuje 

často i tzv. mezigenerační podobě, nelze vynechat čl. 25 uvádějící, že jsou uznávána 

a respektována práva starších osob na důstojný a nezávislý život a jejich aktivní účast 

na společenském a kulturním životě.157 

V roce 2008 přijala Rada pro obecné záležitosti dokument nazvaný Hlavní směry 

týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen (dále 

jen „Hlavní směry“). Tento počin má vyjadřovat politickou vůli Evropské unie (dále jen 

„EU“) učinit práva žen prioritním tématem a zaměřit činnost EU dlouhodobě na tuto 

oblast. Mezi cíle Hlavních směrů patří prosazování rovnosti žen a mužů, boj proti 

diskriminaci žen, shromažďování údajů o násilí páchaném na ženách a vývoj ukazatelů, 

vytvoření účinných a koordinovaných strategií, boj proti beztrestnosti pachatelů násilí 

páchaného na ženách a přístup obětí k právní ochraně.158 Je bezpochyby, že Hlavní směry 

zahrnují veškeré násilí na ženách, včetně toho páchaného v rámci rodiny či společné 

domácnosti. 

 Neméně významným je též Legislativní usnesení Evropského parlamentu 

ze dne 26. listopadu 2009 o odstranění násilí páchaného na ženách (dále jen „Legislativní 

usnesení“). Legislativní usnesení zdůrazňuje, že násilí páchané muži na ženách není 

pouze problémem veřejného zdraví, ale i otázkou nerovného postavení žen v porovnání 

s muži, což je oblast, v níž je EU oprávněna přijímat opatření. Rovnost žen a mužů je 

totiž základní zásadou EU zakotvenou ve Smlouvě o založení Evropského společenství 

a v Listině základních práv Evropské unie. Násilí páchané muži na ženách představuje 

porušení lidských práv, jako je právo na život, bezpečnost, důstojnost a právo na fyzickou 

a dušení integritu, právo sexuální a reproduktivní volby a právo na sexuální 

                                                 
157 Charta základních práv Evropské unie. [online]. 2012 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/gallery/6/2090-charta_zakladnich_prav_1.pdf 
158 Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boji proti všem formám diskriminace žen 

[online]. Evropská Unie, 2010 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.cs08.pdf 
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a reproduktivní zdraví. Evropský parlament tímto vyzval členské státy, aby zlepšily své 

vnitrostátní právní předpisy a politiky zaměřené proti všem formám násilí na ženách. 

Prostřednictvím příslušných programů a vnitrostátního financování by měly podporovat 

dobrovolnické subjekty a organizace, jež přijímají ženy, které se staly oběťmi násilí, 

a poskytují jim psychologickou podporu. Aktivita by měla směřovat i ke zlepšení 

veřejného povědomí a informovanosti o domácím násilí.159 

 Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. 6. 2007 

byl pro období let 2007–2013 zaveden zvláštní program pro předcházení násilí 

páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí 

a ohrožených skupin, známý jako program Daphne III. Jeho cílem byla zejména pomoc 

a podpora nevládních organizací a jiných organizací, které vyvíjejí úsilí proti násilí, 

příprava podpůrných programů pro oběti a ohrožené osoby a intervenčních programů 

pro pachatele a pomoc obětem u svědkům domácího násilí. Vycházelo se také z výsledků 

získaných v rámci dvou předchozích programů Daphne. Financování programu 

Evropskou unií probíhalo ve formě grantů nebo veřejných zakázek.160 

 Dne 6. 12. 2012 přijala Rada EU závěry s názvem Boj proti násilí páchanému 

na ženách a poskytování služeb podpory obětem domácího násilí (dále jako „Závěry 

Rady“). Násilí na ženách bylo odsouzeno jako porušení plného požívání lidských práv, 

které nelze ospravedlnit zvyky, tradicí, kulturu, soukromím ani náboženstvím. Závěry 

Rady vyzvaly členské státy, aby vypracovaly a provedly, popřípadě zlepšily již existující, 

komplexní, multidisciplinární akční plány, programy nebo strategie pro boj proti všem 

formám násilí. Státy by se měly zaměřit též na veřejnou zdravotní péči pro oběti násilí, 

programy podpory zaměřené na pachatele násilí páchaného na ženách s cílem zabránit 

dalšímu násilí a posílení odborné přípravy příslušných odborníků, kteří pracují s oběťmi 

a pachateli.161 

                                                 
159 Odstranění násilí páchaného na ženách [online]. Evropská unie, 2010 [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:285E:0053:0058:CS:PDF>. 
160 Boj proti násilí páchanému na dětech, mladistvých a ženách: program Daphné III (2007–2013). Europa: 

Přehledy právních předpisů EU [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33600

_cs.htm  
161 Boj proti násilí páchanému na ženách a poskytování služeb podpory obětem domácího násilí [online]. 

Rada Evropské unie, 2012 [cit. 2015-02-26]. Dostupné z: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2017444%202012%20INIT 
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 V lednu roku 2014 přijal Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Zprávu obsahující 

doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách (dále jen „Zpráva“). V rámci 

Zprávy byly členské státy vyzvány, aby co nejdříve ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, 

protože představuje jeden z nepropracovanějších mezinárodních nástrojů určených 

k potírání násilí páchanému na ženách a domácímu násilí. Zpráva zdůrazňuje, že 

na úrovni EU panuje zřejmý nedostatek dostupných a systematicky shromažďovaných 

údajů o násilí páchaném na ženách. Skutečný rozsah násilí je velmi obtížné měřit, neboť 

většina případů domácího násilí zůstává nenahlášena. Kromě jiného také Zpráva 

navrhuje, aby byla zavedena opatření na prosazování a podporu činnosti členských států 

v oblasti předcházení násilí páchanému na ženách a dívkách, a aby byla podporována 

spolupráce mezi členskými státy, ženskými nevládními organizacemi a jinými 

organizacemi zaměřujícími se na ochranu žen a vymýcení násilí na ženách.162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Zpráva obsahující doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách [online]. Evropský 

parlament, 2014 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0075+0+DOC+XML+V0//CS 
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5. Závěr 

 Diplomová práce si kladla za cíl specifikovat účinné způsoby ochrany 

před domácím násilím podle procesních předpisů a možnosti a limity jejich využití. 

Východiskem byly zejména zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Prvně jmenovaný nabyl účinnosti 1. 1. 2014 

a je plodem tzv. rekodifikace soukromého práva. Jelikož procesní právo je vždy odrazem 

práva hmotného, nebylo možné v práci opomenout příslušnou hmotně-právní úpravu 

podle zákona č. 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákoníku.  

 Podstatná část diplomové práce byla věnována institutu tzv. zvláštních 

předběžných opatření na ochranu před domácím násilím. Jednotlivá ustanovení byla 

podrobně rozebrána a dána do vzájemných souvislostí nejen mezi sebou, nýbrž 

i se subsidiární úpravou podle občanského soudního řádu. Na první pohled se může zdát, 

že zákon o zvláštních řízeních soudních nepřinesl tomuto institutu příliš změn, avšak opak 

je pravdou. S rozporuplnými pocity hodnotím vůbec samotnou systematiku právní úpravy 

tohoto předběžného opatření. Ta je obsažena v ustanoveních na sebe plynule navazujících 

a vyvolává dojem přehlednosti. Nicméně nelze nevzít v úvahu skutečnost, že 

pro komplexní uchopení problematiky je třeba nahlédnout též do obecných ustavení ZŘS, 

dále do ustanovení OSŘ týkajících se tzv. obecných předběžných opatření a nakonec 

i do obecných ustanovení OSŘ. Další těžkosti v orientaci v problematice přinesl hned 

první paragraf ZŘS, který vzájemný vztah mezi tímto zákonem a občanským soudním 

řádem zavedl nejen jako subsidiární, ale také založený na tzv. zbytkové subsidiaritě, kdy 

nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení ZŘS 

vedle OSŘ. Lze konstatovat, že celkově je právní úprava předběžných opatření ve věcech 

domácího násilí spíše nepřehledná a vyžaduje až nadbytečnou práci s jednotlivými 

ustanoveními. Mám za to, že taková zmatečnost není žádoucí. Obzvláště pro laiky je tato 

systematika obtížná, byť právě pro ně by měl být procesní předpisy jakýmsi návodem, 

jak návrh podat, jakým způsobem v řízení postupovat a jaké úkony učinit či očekávat 

ze strany soudu. 

Zákonodárce příhodně zavedl novou terminologii ve vztahu k účastníkům řízení. 

Zohledněna byla skutečnost, že navrhovatel může s ohledem na svou tíživou životní 

situaci a nutnost jejího rychlého řešení v návrhu chybovat a umožnil odstranění těchto 
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formálních nedostatků, aniž by došlo k odmítnutí návrhu.  Zákonodárce také pamatoval 

na speciální úpravu ve vztahu k nezletilým dětem, kdy za velký přínos lze označit plnou 

procesní svéprávnost osob starších 16 let. Za nejpodstatnější změnu oproti předešlé právní 

úpravě považuji to, že navrhovatel není povinen podat návrh ve věci samé, chce-li trvání 

předběžného opatření prodloužit. Zákon zahájení návrhu ve věci samé vůbec 

nepředpokládá, čímž se řízení o předběžném opatření svým charakterem přibližuje 

meritornímu řízení s prvky dočasnosti. V rozhodnutí o předběžném opatření má soud 

povinnost poučit účastníky mimo jiné o možnosti podat návrh ve věci samé. NOZ sice 

zakotvil věc samu v případě domácího násilí, není však jasné, zda tato poučovací 

povinnost odkazuje pouze na tento návrh nebo budou za věc samu považována i ta řízení, 

jež jimi byla shledávána podle právní úpravy platné do 31. 12. 2013. Zde však nepanovala 

jednotná shoda o tom, které řízení věcí samou je a které ne. Rekodifikační předpisy tedy 

tento zásadní problém nevyřešily a domnívám se, že soudní praxe tak nadále zůstane 

nejednotná a tím v rozporu s právní jistotou účastníků řízení. 

Velmi zajímavým tématem shledávám možnost uplatnění mediace ve věcech 

spojených s domácím násilím. Této problematice doposud nebyla věnována přílišná 

pozornost ze strany odborné veřejnosti, a proto doufám, že do budoucna dojde k jejímu 

oživení. Domnívám se, že v současné době nelze přijmout jednoznačný závěr 

o užitečnosti či nepřípustnosti tohoto způsobu řešení sporu. Praxe doposud není nasycena 

dostatečným počtem případů, které by dokázaly zodpovědět řadu souvisejících otázek 

a možnosti mediace tak zůstávají spíše v rovině teoretické. 

Přestože je tato diplomová práce zpracována z pohledu procesního, považuji 

za nezbytné vyjádřit se též k hmotně-právní úpravě. V tomto směru vítám snahu 

zákonodárce a zakotvení právních důsledků domácího násilí pro násilné osoby 

v občanském zákoníku. Nicméně ačkoli judikatura již v minulosti dospěla k závěru, že 

při vypořádání společného jmění manželů je třeba zohlednit i skutečnost, že se účastník 

dopouštěl vůči členům rodiny domácího násilí163, výslovné zakotvení tohoto následku 

NOZ postrádá. Jedná se o jeden z nedostatků, který podle mého názoru měl být při tvorbě 

zákoníku vzat v úvahu. Za značný nedostatek považuji i to, že český právní řád doposud 

nedefinuje domácí násilí, byť s tímto pojmem na mnoha místech operuje. Tuto mezeru 

                                                 
163 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 22 Cdo 1137/2012 
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se pokouší doplnit současná doktrína, jisté snahy jsou patrné i v mezinárodních 

dokumentech. 

Třebaže jsou právní předpisy přijaté v rámci tzv. rekodifikace soukromého práva 

v účinnosti již více než rok, je tato doba příliš krátká na opravdové a zevrubné zhodnocení 

právní úpravy. Jisté mezery a nedostatky, jež zřejmě v praxi přinesou problémy, lze však 

přece jen vidět už dnes. Nicméně, v souhrnu hodnotím právní úpravu ve věcech domácího 

násilí pozitivně. Z legislativních počinů posledních let, aktivit mezinárodních organizací 

a českých neziskových organizací je evidentní zájem o tuto problematiku a snaha o její 

odhalování a zároveň zvyšování úrovně ochrany poškozených osob. 
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Seznam zkratek 
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Istanbulská úmluva Úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí 

Legislativní usnesení Legislativní usnesení Evropského parlamentu o odstranění násilí 
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NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
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předpisů 
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Úmluva Evropská úmluva o ochraně lidských práv 
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Ústava Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

Výbor Výbor pro odstranění diskriminace žen 

Zákon o mediaci Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů 

Závěry Rady Boj proti násilí páchanému na ženách a poskytování služeb 

podpory obětem domácího násilí 
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ZŘS Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
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Resumé 

 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 
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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. 
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Summary 

 The aim of this thesis named „Civil procedure and domestic violence“ is 

to provide an overview of means of civil procedure which lead to protection against this 

form of violence. Domestic violence is a current topic which deserves a lot of attention. 

Very often it is unnoticeable and hard to uncover because it happens in privacy. This is 

why it is necessary not to interrupt efforts to reach the highest protection of endangered 

persons. Procedural law offers several ways how to reach protection against domestic 

violence. In this thesis, I define these means of civil procedure, consider their usefulness 

and indicate their strong or weak points. The thesis gives a detailed description 

of preliminary injunctions. This procedural means provides victim with almost immediate 

help and time to make steps in order to settle the situation down. The preliminary 

injuctions are based on the aspect of surprise, because the violent person does not expect 

it. However, attention must be paid so that the interference with the rights of violent 

person is not unproportional. 

 The thesis is divided into five parts. The first part is an introduction which presents 

purposes and goals of this thesis. The second part introduces a general presentation 

of the issues of civil procedure and domestic violence. It attemts to define domestic 

violence and its characteristic features and typology. As the procedural law is reflection 

of substantive law, relevant provision in Civil Code are not omitted. The second part also 

deals with role of judiciary and its function in protection of rights injured by domestic 

violence. In the end, particular means of civil procedure leading to protection against 

domestic violence are introduced. 

 The third part focuses on these specific means of civil procedure. The most 

extensive and detailed is the first chapter which deals with preliminary injunctions. 

Since the 1st of January 2014, these have been incorporated into Act No. 292/2013 Coll. 

In my opinion, preliminary injunctions are the most efficient means of protection as they 

provide victims with a very fast help. In this chapter, particular provisions are analyzed 

in detail and put in the mutual context. In the end I evaluate this new legislation 

and point out its positives and negatives. I also suggest solution to these negatives 

and present my general view of this legislation. 
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 The second chapter is focused on personality protection. It is obvious that acts 

of violence cause unwarranted interference into person´s dignity, health, respect, honour 

or privacy, i.e. harm to person´s natural rights. In the third chapter, possibilities 

of mediation in cases of domestic violence are stated. Even though it seems that equal 

negotiation between the violent person and the endangered person is not possible, there 

are many arguments leading to the opposite conclusion. 

 The fourth chapter is focused on international and supranational activities 

concerning domestic violence. Several significant acts passed by respektive authorities 

are mentioned. It is not surprising that a lot of these acts are concentrated on violence 

against women. The last part of thesis is the conclusion which summarize the issue of civil 

procedure and domestic violence. It brings recapitulation of previous findings and puts 

forward questions which may be necessary to answer in the near future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Název práce v anglickém jazyce 

Civil procedure and domestic violence 

Klíčová slova  

Civilní proces 

Domácí násilí 

Key words 

Civil procedure 

Domestic violence 

 

 


