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Úvod 

Domácí násilí tu je od nepaměti, ale až v současnosti se mu konečně dostává 

náležité pozornosti. Po letech a staletích, kdy bylo považováno za čistě soukromou 

rodinnou záležitost, zatímco jeho oběti trpěly a umíraly bez naděje na vysvobození. 

Tyto doby již naštěstí pomíjejí, alespoň ve vyspělejších zemích světa, ale ještě 

nepominuly docela. Domácí násilí je stále rozšířeným patologickým jevem současné 

společnosti, proto nelze polevovat v jeho prevenci ani v úsilí o pomoc obětem.  

 O problematice domácího násilí jsem se z médií dozvěděla někdy během 

studia na gymnáziu. Objevovaly se první informační kampaně, později se začala 

zavádět některá legislativní opatření. Téma mi už tehdy připadalo velmi zajímavé a 

potřebné, ráda jsem o něm četla zprávy a články. Zároveň jsem počala vnímat názory 

veřejnosti na tuto problematiku a uvědomila si, jak zkreslené mnohdy bývají a kolik 

mýtů o domácím násilí se stále navzdory osvětě traduje. Lidé obvykle rázně odsuzují 

domácí násilí v podobě fyzické (s výjimkou jednotlivců, kteří v „pár fackách“ 

neposlušné manželce nespatřují problém). Horší je to u násilí psychického. Mnozí 

jeho škodlivost nevidí, byť může zanechávat nejhorší následky, a vlastně jej ani za 

násilí nepovažují. Říkají, že hádky a konflikty jsou v rodině přece normální, a 

nedokáží rozlišit, že někdy se nejedná o vzájemné spory, nýbrž o psychické týrání. 

S tím mám bohužel zkušenosti z vlastní rodiny.  

Když jsem se před lety o problematice domácího násilí dozvěděla, pomyslela 

jsem si, že nikoho z příbuzných se to netýká. Ovšem brzy po získání hlubších 

informací jsem si uvědomila, že mezi mými prarodiči jednoznačně probíhá psychické 

násilí. Vždy jsem cítila, že jednání dědečka s babičkou není v pořádku, že babička tím 

trpí, a nebylo mi dobře, když jsem byla svědkem jeho četných urážek a ponižování. 

Celá rodina věděla o tom, co se děje, ale nikdo to jako domácí násilí nevyhodnotil a 

nijak nezasáhl. Když jsem na problém později se svými rodiči upozornila a babičky se 

jasně zastala, ostatní příbuzní jednání zlehčovali. Tvrdili, že ono je to trochu 

oboustranné, že dědeček to s ní taky někdy nemá lehké, že ho beztak provokuje, zlobí 

a neplní jeho příkazy. Jak čas plyne, dědečkovo chování se zhoršuje, nejspíše pod 

vlivem nějakého psychického onemocnění. Na druhou stranu babička už dnes snáší 

situaci lépe, ačkoliv je její soužití s dědečkem jistě vyčerpávající. Vytrvalou 

psychickou podporou jsme jí alespoň zvedli sebevědomí a sebedůvěru, protože 
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jakákoliv větší intervence by pro ni byla nemyslitelná. Někteří příbuzní nicméně 

problém nadále bagatelizují.  

 To vše mě přivedlo na myšlenku, že tématu domácího násilí věnuji pozornost 

ve své diplomové práci. Chci zanalyzovat domácí násilí jako takové, jeho podoby, 

pachatele, oběti a další kriminologické aspekty. Zajímá mě rovněž, jak legislativa 

v boji proti domácímu násilí pokročila a jaké nástroje na ochranu jeho obětí nyní 

nabízí. Konečně se podívám, jaké organizace zaměřené na pomoc obětem zde fungují 

a jakou pomoc nabízejí. Jak jsem uvedla, o existenci domácího násilí jsem se 

dozvěděla z médií, osvětu ve škole jsem nezažila, proto chci zjistit, jak je to s prevencí 

v současnosti a zda je tato oblast reflektována ve vzdělávání dětí. Domnívám se totiž, 

že právě osvěta dětí i dospělých je klíčem k tomu, aby se domácí násilí stalo do 

budoucna jen ojedinělou záležitostí. 
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1 Fenomén domácího násilí 

Vymezení pojmu domácí násilí se liší v závislosti na tom, jaká jednání a jaké 

osoby jsou do něj zahrnuty. Odborníci, organizace a legislativa v České republice i po 

celém světě nabízejí řadu definic domácího násilí. Začneme-li na mezinárodní úrovni, 

OSN v tomto směru pouze obecně doporučuje, aby národní legislativa domácí násilí 

definovala a aby taková definice zahrnovala fyzické, sexuální, psychické i 

ekonomické násilí. Reflektuje totiž negativní zkušenosti ze zemí, které za domácí 

násilí považovaly pouze násilí fyzické. Upozorňuje také na rizika spojená s výkladem 

a dokazováním psychického a ekonomického násilí, jakkoliv je nutné, aby bylo 

v definici domácího násilí obsaženo. V některých zemích hrozí, že obvinění 

z psychického či ekonomického násilí může být ve skutečnosti použito proti 

ohroženým osobám, čemuž slabý systém vymáhání práva nezvládne čelit.
1
  

Problematice domácího násilí se na mezinárodní úrovni dlouhodobě věnuje 

Rada Evropy. Již ve svém doporučení z roku 1985 na tento problém upozorňuje a 

vyzývá členské státy k řadě opatření. Nepoužívá však pojem domácí násilí, místo něj 

hovoří o násilí v rodině. Násilí v rodině vymezuje poměrně široce a spatřuje jej „in 

any act or omission which prejudices the life, the physical or psychological integrity 

or the liberty of a person or which seriously harms the development of his or her 

personality.“
2
 Tuto definici přejímá český Národní akční plán prevence domácího 

násilí na léta 2011-2014 jako „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.“
3
 

Tématu domácího násilí se Rada Evropy věnuje i v současnosti, neboť 

nedávno vešla v platnost Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám 

a domácího násilí (Istanbulská úmluva). Rada Evropy v ní nabízí podle mého názoru 

modernější definici domácího násilí, když stanoví, že „domácím násilím se rozumí 

veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí, k němuž 

                                                 
1
 Handbook for Legislation on Violence against Women 2010 UN, dostupné z 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm (citováno 27. 4. 2016) 
2
 Recommendation No. R (85) 4 of the Committee of Ministers to Member States on Violence in the 

Family, dostupné z 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/Resolutions_recommendations_cm_en.asp  

(citováno 27. 4. 2016)  
3
 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014, dostupné z 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/narodni-akcni-plan-prevence-

domaciho-nasili-na-leta-2011---2014-123753/ (citováno 27. 4. 2016) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/Resolutions_recommendations_cm_en.asp
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/narodni-akcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta-2011---2014-123753/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/narodni-akcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta-2011---2014-123753/
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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“
4
 

Istanbulskou úmluvu a její definici reflektuje Akční plán prevence domácího a 

genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018. Domácím násilím chápe „veškeré 

akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, 

k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími 

manžely, partnery či osobami blízkými, bez ohledu na to, zda násilná osoba sdílí nebo 

sdílela společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím.“
5
 Oproti vymezení 

v Istanbulské úmluvě tu najdeme několik změn, o nichž se domnívám, že definici 

dobrým způsobem zpřesňují. Česká definice doplnila výraz „či dalších forem násilí“, 

čímž ponechává výčet forem násilí otevřený. Do vymezení osob byly doplněny 

„osoby blízké“, neboť s tímto pojmem český právní řád hojně pracuje. Konečně byly 

také pojmy „pachatel“ a „oběť“ nahrazeny výrazy „násilná osoba“ a „osoba 

ohrožená“, neboť jsou obecnější a nemůže dojít k záměně s vymezením těchto pojmů 

v oblasti trestního práva.  

Závěrem mohu doplnit ještě definici z důvodové zprávy k zákonu na ochranu 

před domácím násilím: „Domácí násilí je 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.“
6
 Od výše uvedených vymezení se liší 

v absenci výčtu forem násilného jednání a naopak obsahuje výčet možných předmětů 

útoku, k němuž násilným jednáním dochází.  

                                                 
4
 Istanbulská úmluva (informační listy), Český svaz žen, z. s., únor 2015  

5
 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018, dostupné z 

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-

plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/  

(citováno 27. 4. 2016) 
6
 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., změna některých zákonů v oblasti ochrany před domácím 

násilím, dostupné v systému ASPI (citováno 26. 4. 2016)  

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/
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1.1 Znaky domácího násilí 

Odborná veřejnost se shoduje na základních znacích domácího násilí, které jej 

definují. Jak už samotný název vypovídá, domácí násilí je charakterizováno 

neveřejností, soukromým prostředím. To přirozeně nemůžeme chápat absolutně, že 

k domácímu násilí dochází pouze za zavřenými dveřmi. Domácí násilí se může 

odehrávat i venku, ale podstatná je absence společenské kontroly a jeho omezení na 

osobní vztah pachatele a oběti. Právě toto je také důvodem značné latence tohoto 

negativního sociálního jevu.  

Velmi významným a charakteristickým znakem je neměnnost rozdělení rolí 

v násilném vztahu. Pachatel je vždy pachatelem a oběť je vždy obětí, jejich role se 

nestřídají. Diferenciace aktérů je důležitým vodítkem pro rozlišení domácího násilí a 

„pouhé“ tzv. italské domácnosti, kde k násilným projevům dochází vzájemně. Domácí 

násilí probíhá dlouhodobě a opakovaně. Nejedná se tedy o jednorázový incident. 

Kromě toho s postupem času a opakováním útoků vzrůstá jejich intenzita. Domácí 

násilí často eskaluje od drobného ponižování a nadávek až k hrubým fyzickým 

útokům.
7
 

 Kromě výše uvedených znaků je pro domácí násilí rovněž typický tzv. cyklus 

(spirála) násilí. Střídá se v něm fáze napětí, fáze násilí a fáze usmíření a klidu (někdy 

považované za dvě různé fáze). Délka jeho jednotlivých fází a rychlost jejich střídání 

se může případ od případu velmi lišit. Ve fázi napětí vázne komunikace mezi 

partnery, násilník je nespokojený a podrážděný. Oběť tuší, k čemu tato atmosféra 

povede, a snaží se svou poslušností a submisivitou násilí předejít. To však není a 

nemůže být v jejích silách, proto nakonec v další fázi dojde k výbuchu násilí 

v různých jeho podobách a intenzitě. Později nastoupí fáze tzv. líbánek, neboť 

násilník si uvědomí, že oběť by jej mohla kvůli násilí opustit a on by tak nad ní ztratil 

moc. Začne se proto omlouvat, slibovat a vyznávat lásku, eventuálně až vyhrožovat 

sebevraždou. Následuje pak období klidu bez výraznějších excesů. Až do doby, kdy se 

začne postupně kumulovat napětí a celá spirála se roztočí nanovo.
8
  

 

                                                 
7
 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.  
8
 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2. 
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1.2 Formy domácího násilí 

 Domácí násilí může mít celou škálu projevů. Myslím si, že velmi laická 

představa dává rovnítko mezi pojmy domácí násilí a fyzické násilí. To je však velmi 

krátkozraké a bohužel pro oběti vede k názoru, že dokud „nepadne facka“, o násilí se 

nejedná a vše je v pořádku. Avšak fyzické násilí je přirozeně tou nejtěžší formou 

domácího násilí, jelikož má největší a zjevné následky. Jeho cílem je přivodit zranění 

a bolest, čehož pachatelé docilují různými způsoby: bitím rukou či předměty, 

škrcením, kopáním, kousáním, svazováním, vytrháváním vlasů a chlupů, pálením, 

útoky bodnou a střelnou zbraní, odpíráním spánku, jídla či lékařské péče apod.  

 Zatímco fyzické násilí není přítomno u všech případů domácího násilí, 

psychické násilí se vyskytuje vždy. Z povahy věci bývá poměrně skryté, těžko 

odhalitelné a prokazatelné. Způsobuje často dlouhodobé následky a bývá oběťmi 

vnímáno jako závažnější, protože rány na duši se hojí mnohem déle než rány na těle. 

Má dopad na sebeúctu, sebedůvěru a sebevědomí oběti. Jeho prostředky jsou 

ponižování, urážky, obviňování, zákazy, výhružky (velmi často odebráním dětí), 

podezírání, zastrašování, citové vydírání a neustálá kontrola (dokonce i v podobě 

žádostí o svolení navštívit toaletu).  

 S psychickým násilím úzce souvisí násilí sociální. Pachatel určuje oběti, s kým 

se smí stýkat, omezuje kontakt s rodinou a přáteli, rozhoduje o trávení jejího volného 

času, plánuje dopodrobna každý její krok. Nezřídka k tomu využívá i násilí 

ekonomické. Násilník má absolutní kontrolu nad příjmy a výdaji domácnosti, omezuje 

přístup oběti k penězům. To pak může paradoxně někdy obrátit proti oběti – např. 

výčitkami, že není ani schopná koupit dětem dost jídla a nové oblečení.  

 V partnerském domácím násilí se pak vyskytuje rovněž násilí sexuální. 

Z pohledu násilné osoby bývá prezentováno jako její právo na plnění tzv. 

manželských povinností. Bohužel v části společnosti podobné názory dosud přežívají, 

že mezi partnery či manžely nemůže ke znásilnění či jinému sexuálnímu násilí dojít, 

že partner má být druhému vždy po vůli. V případech domácího násilí však ani nejde 

vždy o uspokojování sexuálního pudu. Stejně jako u sexuálního násilí mimo oblast 

domácího násilí je velmi silným faktorem snaha oběť podrobit a ponížit.
9
 

 

                                                 
9
 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2.  
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1.3 Domácí násilí jako celospolečenský problém 

Domácí násilí je považováno za novou formu kriminálního násilí. Nikoliv snad 

proto, že by šlo o nový společenský jev, ale proto, že celosvětově je v širším zájmu 

společnosti až od 70. let 20. století. V České republice se mu nestátní a později i státní 

instituce začaly ve větší míře věnovat ještě později, přibližně po roce 2000.
10

  

Podle některých odborníků je domácí násilí nejrozšířenější formou agrese mezi 

lidmi vůbec. Podotýkají, že je mnohem pravděpodobnější, že člověku bude ublíženo 

někým blízkým v prostředí rodiny než v cizím prostředí neznámou osobou. Údaje o 

výskytu tohoto jevu ve společnosti se velmi různí, což je dáno použitím odlišných 

definic domácího násilí a metodik výzkumů. Odhadovaný výskyt se pohybuje 

v rozmezí 10 a 30 %, avšak k tomu blíže v samostatné kapitole. Co je pro domácí 

násilí ovšem typické, je jeho vysoká latence. Dá se konstatovat, že je jeho průvodním 

znakem. Například z výzkumu, který byl zaměřen na porovnání policejních statistik a 

statistik některých poraden orientovaných na oblast domácího násilí, vyplývá, že 

pouhých 35 % obětí, jež se alespoň obrátily o pomoc na poradny, následně 

kontaktovalo i policii.
11

 

Nemělo by uniknout pozornosti, že vedle rozsáhlých dopadů na osudy 

jednotlivých lidí, celých rodin a na společenskou atmosféru má domácí násilí 

nezanedbatelné dopady ekonomické. Za rok 2006 byly náklady spojené s domácím 

násilím v celé Evropské unii vyčísleny na 16 miliard eur. Státní rozpočet České 

republiky pak v roce 2010 v souvislosti s domácím násilím (na činnost policie, 

státních zastupitelství, soudů, zdravotnictví, sociální oblast, nemocenské a podporu 

v nezaměstnanosti) vynaložil více než 1,3 miliardy korun českých. Dalších 20 milionů 

korun českých činí na základě průzkumu odhad lidských a emocionálních nákladů.
12

 

 Specifickou, zatím nepříliš probádanou, problematikou související s tímto 

negativním sociálním jevem je partnerské násilí mezi mládeží („dating violence“ nebo 

„teen dating violence“). Není jednoznačné, zda se partnerské násilí mezi mládeží dá 

subsumovat pod domácí násilí, neboť zde chybí důležitý prvek v podobě soužití pod 

jednou střechou. Jinak ale naplňuje mnohé znaky domácího násilí a je s ním úzce 

                                                 
10

 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.  
11

 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí. Kriminalistika. 2006, 39(3), 187-199. ISSN 1210-9150.  
12

 Istanbulská úmluva (informační listy), Český svaz žen, z. s., únor 2015  
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propojeno především v hrozbě naučení problematických vzorců chování. Ukazuje se 

tím, že fenomén domácího násilí skutečně prostupuje celou společností. 

 Partnerské násilí mezi mládeží je provázeno některými specifickými aspekty. 

Ty vycházejí hlavně z psychiky dospívajícího člověka, který nemá ještě zcela zralou 

osobnost, křehkou sebedůvěru a malou schopnost zvládat konflikty. Významnou 

referenční skupinou pro mládež jsou vrstevníci, kteří určují, co je ve vztahu 

považováno za normální, a vyvíjejí na jedince velký tlak. Zřetelným prvkem je zde 

snaha vymezit se vůči rodičům, což na druhé straně bývá ovlivněno tím, že dospělí 

obecně partnerské vztahy mládeže podceňují a bagatelizují. Vztahy dospívajících jsou 

sice možná krátkodobé a bouřlivé, ale jsou nezbytné pro vybudování hodnot a 

vymezení mužské a ženské role.  

 Mladí lidé ohrožení násilím ze strany partnera mají oproti běžným případům 

domácího násilí malou výhodu v tom, že stále žijí v zázemí své původní rodiny a 

nejsou na partnerovi závislí ekonomicky. Přesto však může násilí dosahovat velké 

intenzity a nabývat řadu podob. Objevuje se snaha partnera izolovat a kontrolovat, 

ponižování, zastrašování, výhružky (obzvlášť pomluvou před vrstevníky), vynucování 

si poslušnosti, popírání existence násilí, sexuální nátlak (u mládeže velmi citlivé téma, 

např. i kvůli hrozbě nechtěného těhotenství) a samozřejmě i fyzické útoky.  

Mylná je přitom představa, že oběti takového násilí snadno najdou zastání ve 

své rodině. Rodiče týranou dívku často ujišťují, že takové chování je normální (že jde 

jen o přirozenou žárlivost, která je důkazem partnerovy lásky) a že po svatbě se vše 

změní. Naopak násilný chlapec bývá vrstevníky i rodinou ubezpečen, že agresivita, 

dominance a kontrola jsou vlastnostmi správného muže. Je patrné, že stereotypy a 

mýty o domácím násilí jsou široce zakořeněné a mohou tímto způsobem negativně 

ovlivňovat jedince už od mládí. Domnívám se, že je nezbytné se partnerskému násilí 

mezi mládeží věnovat hlouběji nejen kvůli obecnému zájmu na ochraně její výchovy a 

vývoje, ale také kvůli budování v budoucnu zdravých vztahů bez domácího násilí.
13

 

 

1.3.1 Problematika domácího násilí v zahraničí 

 Jak bylo zmíněno na úvod, v tuzemsku se odborníci i legislativa začali 

domácímu násilí věnovat později, než tomu bylo v mnohých evropských zemích. 

Například ve Velké Británii byl již v roce 2001 proveden rozsáhlý průzkum na téma 

                                                 
13

 CHROMÝ, Jakub. Nad některými specifiky partnerského násilí mezi mládeží. Trestní právo. 

2008, 12(7), 26-31. ISSN 1211-2860.  
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interpersonálního násilí. Považuji za významné, že se nejedná o čistě akademický 

výzkum, ale že vzešel z iniciativy ministerstva vnitra a jeho výsledky byly použity 

k tvorbě strategií a legislativy vedoucích k prevenci domácího násilí a dalších 

sociálních jevů. Vyplynulo z něj, že téměř polovina žen a pětina mužů někdy v životě 

zažily domácí násilí. Jenom o pětině až čtvrtině těchto případů se přitom dozvěděla 

policie, šlo o ty nejzávažnější případy a tendenci k jejich oznámení měli spíše osoby 

ze sociálně slabších rodin. Třetina žen a dvě třetiny mužů se pak s domácím násilím 

nesvěřily vůbec nikomu.  

 Do výsledků se promítly špatné zkušenosti s policií a obavy z ní. Svůj nejhorší 

incident domácího násilí z posledního roku totiž nahlásila jen čtvrtina respondentů. 

Velká většina mužů a necelá polovina žen jej považovaly za triviální, dvě pětiny 

respondentů pak domácí násilí považovaly za soukromou věc. U malé části 

respondentů se projevila obava z ponižování ze strany policie a její špatné práce. To 

bylo podle mě částečně oprávněné, protože v případech, kdy byla policie přivolána, 

pouze pětinu násilníků zatkla (a následně jen desetina byla odsouzena), téměř 

s polovinou si pouze promluvila a třetinu vůbec nekontaktovala. Na druhou stranu 

s jednáním pomáhajících neziskových organizací a poraden byla velká většina 

respondentů spokojena.
14

  

Ve Švýcarsku je na domácí násilí soustředěna pozornost již od počátku 90. let 

a od této doby se zde také postupně zavádějí různé nástroje ochrany před domácím 

násilím. V Basileji a Curychu byl v roce 1998 odstartován pilotní projekt zaměřený na 

policejní práci v prevenci domácího násilí a úzkou spolupráci s dalšími institucemi, 

který nesl ústřední motto „Ermitteln statt Vermitteln“ (lze volně přeložit jako 

„vyšetření místo předávání“), z čehož je patrné, že je problematice domácího násilí 

věnována velká pozornost. Tamější právní řád používá obecně podobné nástroje jako 

ten český, nicméně v některých aspektech se liší, např. vykázáním trvajícím 14 dní či 

možností nařídit oběti podrobit se lékařské prohlídce. Velmi rozvinutá je zde také 

oblast terapeutických programů pro násilníky (Partnerschaft ohne Gewalt, PoG). 

Švýcarsko je oproti Česku výrazně napřed, jelikož různé instituty ochrany před 

domácím násilím a vzájemná spolupráce v této oblasti zde fungují již téměř dvacet let. 

                                                 
14

 WALBY, Sylvia a Jonathan ALLEN. Domácí násilí, sexuální napadení a pronásledování: výsledky 

britského průzkumu o kriminalitě. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 

Prameny (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-088-5. 
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Po takto dlouhé době lze už pozorovat výsledky a ty jsou veskrze pozitivní, proto 

myslím, že se na podobný efekt můžeme v budoucnu těšit i u nás.
15

  

 Příkladem dobré praxe může být rovněž Španělsko. Přestože jde do jisté míry 

o konzervativní zemi s tradičnějším rozdělením mužských a ženských rolí, nutnost 

bojovat proti domácímu násilí si tam uvědomují již dlouho. Na konci roku 2004 byl 

přijat zvláštní zákon proti domácímu násilí. Jedná se o komplexní právní úpravu 

domácího násilí s velkým důrazem na ženské oběti. V souvislosti s ní byla zřízena 

zvláštní oddělení proti násilí na ženách na vládní i regionální úrovni a založeny 

speciální jednotky policie pro prevenci. Byla posílena práva obětí na informace a 

psychologickou a sociální pomoc. V mimoprávní oblasti se Španělé soustředí na 

vzdělávání v rovnosti žen a mužů, vzdělávání zdravotnického personálu 

v rozpoznávání domácího násilí a také na opatření proti objektivizaci žen v médiích a 

reklamě. Španělskou zvláštností jsou speciální soudy pro násilí na ženách, které patří 

do řádného soudnictví, ale stojí mimo systém civilního či trestního práva. Jejich 

příslušnost je dána věcně, tedy problematikou domácího násilí. Odborně vyškolení 

soudci rozhodují ve všech civilních i trestněprávních otázkách, které se domácího 

násilí týkají.
16

  

 

1.3.2 Mýty o domácím násilí 

 Mezi lidmi koluje celá řada mýtů o domácím násilí. Domnívám se, že pro 

prevenci domácího násilí je důležité je pomocí osvěty eliminovat. Mýty a zkreslené 

informace podle mého názoru nemůžeme považovat za neškodné řeči a báchorky. 

Právě ony mají totiž výrazný vliv na schopnost každého rozpoznat domácí násilí ve 

svém okolí či dokonce u sebe samého a na účinnou pomoc obětem.  

 Domácí násilí bývá veřejností podceňováno co do četnosti výskytu, je 

považováno za marginální problém několika málo rodin. Domácí násilí bývá také 

často zaměňováno za pouhou „italskou domácnost“. Ovšem zatímco v ní jde o řešení 

oboustranných sporů a emocionální konflikty, domácí násilí je založeno na 

jednostranném prosazování moci. Domácí násilí bývá často spojováno s alkoholismem 

a jinými závislostmi. Ačkoliv je mnoho takových případů, zdaleka to není podmínkou. 
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Další mýtus tvrdí, že týraná osoba ze vztahu neodchází, protože násilí se jí líbí a 

potřebuje ho. Tato nepochopitelná úvaha je pravděpodobně vedena touhou vysvětlit, 

proč oběti v násilném prostředí setrvávají.
17

  

  Podle mě závažným mýtem z hlediska sekundární viktimizace je svalování 

viny na oběť. Domácí násilí je podle mnohých důsledkem špatného chování a reakcí 

oběti, svým počínáním pachatele údajně provokuje (to je mimochodem také dosti 

častý postoj násilníků) a rozvoj domácího násilí si zapříčinila sama na počátku vztahu. 

Čírtková
18

 dále považuje za mýtus toleranci společnosti k domácímu násilí. Naproti 

tomu Králíčková
19

 právě tento mýtus přijímá a toleranci společnosti považuje za jednu 

z příčin domácího násilí. Totéž můžeme spatřit i v případě mýtu o agresivních 

vzorcích z původní rodiny: Králíčková je považuje za příčinu domácího násilí, 

zatímco Čírtková upozorňuje, že jde sice o častý úkaz, ale rozhodně ne 

všudypřítomný. Kdyby domácí násilí vždy pramenilo z původní rodiny, kde by byl 

jeho počátek?  

 Velmi problematickou představou z hlediska prevence domácího násilí je 

výskyt domácího násilí pouze v sociálně slabých rodinách. Veřejnost se domnívá, že 

domácí násilí je záležitostí osob sociálně vyloučených a problémových a „slušných“ 

rodin se netýká. To vede k větší latenci domácího násilí v těchto rodinách – okolí ani 

nenapadne, že by v rodině mohlo být něco v nepořádku. Mnohdy také proto, že tito 

pachatelé si počínají důmyslněji a nenápadněji. To dobře koresponduje se zjištěním, 

že podle 64 % lidí nemůže být pachatelem domácího násilí slušný a společenský 

člověk.  

 Obvyklým mýtem je nakonec to, že domácí násilí znamená násilí mužů na 

ženách. Podle 61 % respondentů je typickou obětí domácího násilí právě žena, 

konkrétně slabá a bojácná. To podle mě pěkně ilustruje výše uvedený mýtus kladoucí 

vinu na oběť a její chování. Násilí mužů na ženách bylo zpočátku předmětem 

odborného výzkumu a je také nejčastěji prezentováno v médiích, avšak je známo, že 

role mohou být i opačné. Partnerské násilí se nevyhýbá ani homosexuálním vztahům, 

může tedy docházet k týrání muže mužem a ženy ženou. Domácí násilí však nemůže 
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být omezováno jen na partnerské násilí, jak tomu u veřejnosti často bývá. Nesmíme 

zapomínat na závažné a velmi skryté případy násilí mezigeneračního.
20

  

 Mužů jako obětí domácího násilí se kromě uvedených mýtů týkají i některé 

specifické. Častá je úvaha, že muž coby fyzicky silnější nemůže být napaden ženou. 

Tento názor přirozeně selhává v tom, že ne všichni muži jsou fyzicky silnější než ženy 

a hlavně agresivita přímo nesouvisí s fyzickou silou. Mužské oběti domácího násilí 

jsou dále označovány za slabochy. Pro oběti je rovněž velmi škodlivý mýtus, že ženy 

se násilí dopouštějí pouze v sebeobraně, neboť mužské oběti se tak vystavují riziku, že 

žádost o pomoc se obrátí proti nim a budou považováni za agresory.
21
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2 Kriminologické aspekty domácího násilí 

 V této kapitole se podívám na domácí násilí z pohledu kriminologického. 

Nejdříve ze všeho se zaměřím na četnost tohoto jevu ve společnosti, poté přistoupím 

k charakteristice domácího násilí a jeho různých typů. Nezbytnou součástí 

kriminologického pohledu je pátrání po příčinách domácího násilí a zaměření na jeho 

pachatele a oběti. 

 

2.1 Výskyt domácího násilí 

 Na téma výskytu domácího násilí bylo u nás provedeno několik průzkumů a 

své statistiky četnosti tohoto jevu vedou také jednotlivé pomáhající neziskové 

organizace a intervenční centra. Ukazuje se, že 92-95 % všech obětí domácího násilí 

jsou ženy, přičemž třetina žen starších 15 let zažila fyzické či sexuální násilí ze strany 

partnera. Muži tvoří 2-5 % obětí, senioři starší 65 let potom 3-5 % obětí domácího 

násilí. V přítomnosti nezletilých dětí se děje 69 % případů domácího násilí.
22

 

 Důvodová zpráva k zákonu na ochranu před domácím násilím uvádí výsledky 

z celostátního reprezentativního výzkumu agentury STEM z roku 2001. V pozici 

ohrožené osoby se podle něj nachází 16 % obyvatel starších 15 let. Ohledně ženských 

obětí uvádí trochu vyšší číslo – 38 % žen zažilo od svého partnera fyzické či 

psychické násilí.
23

 Rozsáhlý výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci tato 

čísla vesměs potvrzuje. Dále se v něm mimo jiné dozvíme, že nejčastěji se oběti 

domácího násilí obracejí o pomoc na policii (téměř 40 %), dále na orgán sociálně-

právní ochrany dětí a na neziskové organizace. Krizové linky využila pětina 

ohrožených osob.
24

  

 Ze statistik Bílého kruhu bezpečí za rok 2015 vyplývá, že kvůli domácímu 

násilí se na jeho poradny obrátilo 498 klientů, což tvořilo čtvrtinu všech řešených 

problémů.
25

 Organizace ROSA nabízí podrobnější statistiky, i co se týče výskytu 

různých druhů a forem násilného jednání. Stojí za zmínku, že v případech domácího 

násilí se z 98 % vyskytuje násilí psychické, ze 73 % fyzické, z 59 % ekonomické a 

                                                 
22

 Istanbulská úmluva (informační listy), Český svaz žen, z. s., únor 2015  
23

 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., změna některých zákonů v oblasti ochrany před 

domácím násilím (citováno 26. 4. 2016 ze systému ASPI)  
24

 MARTINKOVÁ, Milada, Vladan SLAVĚTÍNSKÝ a Jiří VLACH. Vybrané problémy z oblasti 

domácího násilí v ČR. ISBN 978-80-7338-139-4.  
25

 Klienti Bílého kruhu bezpečí, rok 2015 – osobní kontakt,  

dostupné z http://www.bilykruhbezpeci.cz/o-nas/statistiky/ (citováno 27. 4. 2016) 

http://www.bilykruhbezpeci.cz/o-nas/statistiky/
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ze 44 % sexuální násilí. Nejčastějším druhem domácího násilí je násilí mezi manželi 

či partnery, které tvoří 86 % případů.
26

  

 Mírně pozitivní informace přináší nejnovější sociologická studie zaměřená na 

ženy jako oběti partnerského násilí. Přestože tolerance českých žen vůči partnerskému 

násilí je stále velmi vysoká, v některých ohledech dochází ke zlepšení v porovnání 

s rokem 2003. Snižuje se hlavně výskyt psychického násilí, což může být ovlivněno 

postupující emancipací žen a liberalizací vztahů. Je možné, že muži zlepšují svůj 

přístup k ženám a ženy jsou ve výběru partnerů obezřetnější. Za největší pokrok 

považuji proměnu postojů obětí domácího násilí. Výrazně ubylo žen, které domácí 

násilí považují za osobní záležitost a stydí se za něj. Legislativní úpravy i společenské 

změny mají za následek, že mnohem více žen se nebojí s domácím násilím svěřit a 

mají větší důvěru v jeho institucionální řešení.
27

 

 

2.1.1 Výskyt domácího násilí na mužích 

 Zatímco na partnerské domácí násilí páchané muži na ženách se odborná 

veřejnost zaměřuje již několik desítek let, celkem novinkou je ve vědeckém diskursu 

téma mužů jako obětí a žen jako pachatelek domácího násilí. Tato podoba domácího 

násilí je zatížena ještě větší latencí, než je tomu v případě násilí v opačném směru, 

převážně z důvodů obav ze ztráty své mužnosti a zlehčováním prožívaných problémů 

ze strany mužských obětí. Názory na četnost tohoto fenoménu se proto značně liší. 

Některé tvrdí, že poměr mužských a ženských obětí domácího násilí je vyrovnaný, 

z řad zastánců feministických teorií naopak zaznívá, že domácí násilí na mužích je 

velmi marginální jev a že mnohdy jde jen o reakci na násilí ze strany muže. 

 V roce 2013 byl proto v Česku na toto téma proveden sociologický průzkum, 

jehož se zúčastnili muži ve věku 18-70 let různého socioekonomického postavení, 

vzdělání a bydliště. Vyšlo najevo, že v posledních pěti letech 5 % respondentů zažilo 

fyzický útok ze strany své partnerky. Co se týče psychického násilí, na 18 % mužů se 

jej dopustila jejich současná partnerka, přičemž čtyři pětiny respondentů tento jev 

bagatelizovaly a nikomu se s ním nesvěřily.
28

    

                                                 
26

 Ženy – oběti domácího násilí, statistika za rok 2014,  

dostupné z http://rosa-os.cz/k-stazeni/statistiky/ (citováno 27. 4. 2016) 
27

 PIKÁLKOVÁ, Simona. Ženy jako oběti partnerského násilí: sociologická perspektiva. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, 162 stran. ISBN 978-80-7419-189-3.  
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 BURIÁNEK, Jiří, Simona PIKÁLKOVÁ a Zuzana PODANÁ. Násilí na mužích: sonda do zákoutí 

partnerských vztahů. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. ISBN 978-80-7308-
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2.2 Typologie domácího násilí 

 Domácí násilí není homogenní pojem. Může mít celou řadu různých variant a 

podob. Bylo provedeno několik výzkumů, které si kladly za cíl postihnout různé typy 

domácího násilí z komplexního pohledu. Jako klíčová se ukázala zejména kritéria 

forem násilí, frekvence jeho výskytu a jeho intenzita. Kategorizace domácího násilí do 

jednotlivých typů je důležitá pro predikci dalšího vývoje domácího násilí ve vztahu a 

pro lépe zacílenou pomoc obětem i práci s pachateli.  

 Z jednotlivých výzkumů vzešly v oblasti typů domácího násilí velmi podobné 

závěry. Častým a nejméně závažným typem je tzv. epizoda v minulosti. V takovém 

případě došlo ve vztahu pouze k ojedinělému aktu domácího násilí. Všechny 

zúčastněné osoby se s ním dobře vypořádaly a je pro ně jen „excesem“ v minulosti. 

Oběť není traumatizována a pachatel netrpí výraznější poruchou osobnosti. 

 Další kategorii domácího násilí představuje tzv. krátká historie násilí. Zde se 

již oproti předchozí kategorii projevuje onen typický cyklus: fáze narůstání napětí, 

fáze násilí a fáze klidu. Z hlediska časového rozložení však samotná fáze násilí trvá 

pouze velmi krátkou dobu a rovněž k ní dochází jen jednou za delší čas. Většinou se 

vztah nachází ve stavu narůstajícího napětí či ve stavu klidovém až idylickém.  

 Vzácnější variantou domácího násilí je tzv. mentální týrání. To se omezuje 

„pouze“ na psychické násilí, k fyzickým útokům nedochází. Stejně jako v případě 

fyzického násilí je zde důležitým znakem neměnnost stran. Mentální týrání je pro 

nedostatek hmatatelných důkazů hůře odhalitelné a prokazatelné, na druhou stranu 

oběťmi vnímáno velmi závažně a způsobuje dlouhodobé následky.  

 Dysforické domácí násilí je specifické tím, že kromě charakteru násilného 

chování je určující také osobnost pachatele. Ten je závislý na týrané osobě a trpí 

neustálým strachem, že by jej mohla opustit. Proto se snaží tomu předejít rozsáhlou 

kontrolou a rozrušením hranic, které v každém zdravém vztahu vyvažují blízkost a 

odstup mezi partnery. Oběť tohoto typu domácího násilí je zcela zbavena soukromí a 

intimity, např. je neustále kontrolována vizuálně či telefonicky, musí dodržovat přesné 

časové limity na různé činnosti či se dokonce ani nesmí zavírat na toaletě.
29

  

 Nejzávažnějším typem domácího násilí je tzv. partnerský terorismus. Při něm 

dochází k dlouhodobému chronickému násilí, které je výrazně traumatizující. Tohoto 

                                                 
29

 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Jak se vyznat v domácím násilí? Právo a rodina. 2011, 13(7), 4-12. ISSN 

1212-866x.  
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násilí se často dopouští pachatel s vážnější poruchou osobnosti a chování. Johnsonová 

a Leoneová, které tento typ ve svém výzkumu označily jako intimní terorismus, nadto 

dodávají, že domácí násilí tohoto typu je ze strany pachatele nástrojem kontroly a 

moci nad obětí. Pachatel si tudíž počíná stejně bez ohledu na to, jak na jeho útoky 

oběť reaguje. Oběť se přirozeně snaží svým smířlivým chováním násilí předejít, což 

se míjí účinkem, a prohlubuje se tak její bezmoc.  

 Oproti intimnímu terorismu, k němuž dochází bez ohledu na vnější okolnosti a 

chování aktérů, je tzv. situační domácí násilí více ovlivněno krizemi a konflikty. 

Pachatel nemá vnitřní touhu oběti ubližovat, avšak vlivem situace se k tomu uchýlí. 

Jedná se tedy o méně závažný typ domácího násilí. Právě o projevy situačního násilí 

jde nejčastěji ve výše zmíněných kategoriích epizoda v minulosti a krátká historie 

násilí.  

 

2.2.1 Typologie podle postoje oběti k domácímu násilí 

 Typologie podle Helfferichové se zaměřuje na vztah oběti k prožitému 

domácímu násilí. Helfferichová analyzovala volná vyprávění obětí a na základě nich 

vytvořila čtyři vzorce domácího násilí. Varianta „rychlý odchod“ je charakterizována 

prudkou eskalací násilí v několika epizodách. Pachatel může mít problémy s některou 

závislostí. Oběť je sebevědomá a racionální, situaci objektivně vyhodnocuje a aktivně 

řeší, nejčastěji iniciací vykázání. Nejčastěji jde o mladou ženu s krátkou zkušeností 

z partnerského vztahu, která ví, jak má zdravý vztah vypadat.  

 Vzorec „nová šance“ se oproti tomu vyskytuje spíše u starších žen 

v dlouhodobém vztahu. Uvědomují si partnerovu vinu, ale vidí naději v jeho nápravu. 

Domnívají se, že po odstranění příčin (závislost partnera, stres…) násilné epizody 

zmizí, a ony budou moci ve vztahu nadále pokračovat. Myslím si, že tato kategorie 

dobře odpovídá variantě tzv. krátké historie násilí, jak je popsána výše.  

 V případě třetí varianty, „pokročilého stadia procesu odloučení“, je oběť 

odhodlaná vztah ukončit. Tomu ovšem předchází dlouhá doba dramatické eskalace 

vztahu a opakované pokusy o řešení situace. Rovněž k poznání, že pachatel je 

nenapravitelný, musí oběť dlouhodobě dozrát.  

 Nejzávažnějším vzorcem domácího násilí je „ambivalentní vazba“. Postihuje 

nejčastěji mladé oběti bez předchozích zkušeností se vztahy. K odhalení domácího 

násilí pak dochází u třicátnic, takže by se mohlo zdát, že budou ještě dostatečně silné a 
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aktivní. Opak je ale pravdou. V té době už u nich bývá velmi rozvinut syndrom týrané 

osoby, neboť brzký nástup násilí jen upevnil závislost oběti na partnerovi v podobě 

naučené bezmoci. Oběť ztrácí na situaci náhled, a zásah zvenčí proto nemá efekt a 

oběť jej nedocení.  

 

2.3 Příčiny domácího násilí 

 Pro příčiny domácího násilí existuje mnoho teorií, stejně jako je tomu 

v případě obecných teorií o příčinách kriminality. Z jednofaktorových teorií se 

v současnosti prosazují tři přístupy: psychologický, sociologický a feministický.  

 Psychologické teorie hledají hlavní příčinu domácího násilí v osobnosti 

násilníka. Mnozí z nich trpí poruchou osobnosti, ovšem je otázkou, jak stanovit 

hranici mezi zdravím a nemocí, to znamená, do jaké míry lze násilné chování přičítat 

pouze zdravotnímu problému a psychopatologizovat tak pachatele.  

 Sociologický přístup vidí problém především v postavení rodiny ve společnosti 

a ve společenských a ekonomických tlacích na ni.
30

 Rodina ze své podstaty je plná 

konfliktů a neshod v naplňování sociálních rolí. Důležité je rovněž uspořádání hodnot 

v samotné společnosti a normy uplatňování moci a kontroly. Velmi záleží na míře 

tolerance společnosti vůči násilí, na tom, zda je násilí chápáno jako legitimní 

prostředek k prosazení zájmů. Zároveň však nelze nalézt původní příčinu násilí, to 

prostupuje celou společností. Tak naopak podle některých dochází k tomu, že násilí 

vzniká v rodinách a následně ovlivňuje i ostatní sféry. 

 Feministicky orientované teorie vycházejí ze sociokulturních základů stejně 

jako teorie sociologické. Mnohem více v nich však akcentují genderové hledisko a 

postavení žen ve společnosti. Převažující patriarchální uspořádání předurčuje ženě 

podřízenou roli, ženám je odmala zdůrazňována role matky a poslušné manželky. 

Jestliže se chce žena z této pozice vymanit a emancipovat se, vyvolá to napětí a 

násilnou reakci ze strany muže. Naproti tomu existují i názory opačné: společnost je 

podle nich matriarchální, muži jsou na ženách závislí, ale zároveň se z této závislosti 

snaží vymanit a násilným chováním se chránit.
31

 Takže zatímco v prvním případě 

muži páchají domácí násilí ve snaze ukazovat svou nadřazenou pozici a zabránit 
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ženám v emancipaci, v případě druhém jejich násilí jakousi obrannou reakcí pramenící 

z vědomí vlastní závislosti. Jak je patrné, feministické teorie nenabízejí uspokojivé 

vysvětlení domácího násilí páchaného ženami na mužích, stejně tak jako 

mezigeneračního domácího násilí a dalších. 

 Jelikož žádná jednofaktorová teorie nemůže sama o sobě obstát a beze zbytku 

vysvětlit příčinu domácího násilí, pro praxi se jeví jako užitečnější teorie 

multifaktorové. Jednou z úspěšných multifaktorových teorií je Duttonův čtyřfaktorový 

kauzální model. Ten spatřuje příčiny domácího násilí ve čtyřech rovinách: 

makrosystém, exosystém, mikrosystém a ontogenetická úroveň. V konkrétních 

případech domácího násilí je pak míra zastoupení jednotlivých rovin různá, což 

reflektuje právě jedinečnost každého případu.
32

 

Makrosystémové faktory se orientují na hodnoty a hierarchii ve společnosti, 

v níž má vůdčí roli muž. Exosystémem pak už není chápána společnost jako celek, 

nýbrž sociální okolí konkrétního jedince, které jej spojuje se společností jako takovou. 

Exosystémovými faktory jsou jednotlivé jevy (např. nezaměstnanost, nízké vzdělání), 

které rodinu ovlivňují a mohou případné násilí spouštět i naopak tlumit. 

Mikrosystémem je rodina samotná, situace, do nichž se dostává a mechanismy 

sociální kontroly v ní fungující. Konečně ontogenetická rovina se soustředí na 

osobnost jedince a její případné poruchy, čímž se blíží k jednofaktorovým 

psychologickým modelům příčin domácího násilí.
33

   

 

2.4 Pachatelé domácího násilí 

 Na pachatele domácího násilí se již zaměřila celá řada výzkumů, které nabízejí 

mnoho různých klasifikací. Není divu, protože důkladné poznání násilníka pomáhá při 

prevenci domácího násilí, a to na všech úrovních. Zároveň je na místě i terapeutické 

působení na násilníky, které však zatím není příliš rozvinuto.  

 V obecné rovině mají pachatelé domácího násilí společné mnohé 

charakteristiky. Obvykle se jedná o jedince žárlivé, nedostatečně se kontrolující a 

s malou sebeúctou. V reakci na stres často sahají po alkoholu a uchylují se k fyzickým 

atakům. Jsou přesvědčeni o mužské nadřazenosti a tradiční rodině, což vede také 
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k užívání sexu jako prostředku moci. Častou reakcí násilníků je tzv. separační 

napadnutí. Jedná se o útok na oběť ve chvíli, kdy se snaží vztah opustit nebo tak již 

učinila. Pachatelovým cílem je oběť k sobě opětovně připoutat, neboť představa života 

bez ní, lépe řečeno bez kontroly nad ní, je pro něj nepřijatelná.
34

  

Ševčík k těmto charakteristikám doplňuje ještě pasivní chování a touhu po 

péči, za což mají pachatelé následně na sebe vztek, který promítají do násilí vůči 

okolí. Násilníci nedokáží převzít zodpovědnost za své chování, považují ho za pouhý 

důsledek chování oběti, cítí se k násilnému jednání provokováni a donuceni. 

Statisticky významným faktorem je rovněž fakt, že mnoho pachatelů vyrůstalo 

v násilném prostředí, a převzali tak špatné vzorce chování. Konečně mnozí násilníci se 

chovají velmi rozpolceně: jednou jsou agresivní a výbušní, jindy zase starostliví a 

láskyplní, což způsobuje u obětí velkou zmatenost.
35

 

 Zatímco výzkumy pachatelů probíhají a přinášejí různé typologie, žádná z nich 

se dosud neprosadila jako všeobecně přijímaná. Praxe proto vytvořila teorii vlastní, 

vycházející z empirických poznatků. V mnohém se přitom vědeckým teoriím podobá 

a shrnuje je. Rozeznává čtyři typy pachatelů domácího násilí. Prvním typem je člověk 

dvojí tváře, který nevykazuje patologické znaky ve své psychice, a problematicky se 

chová pouze ve vztahu. Dalším typem je naopak osoba obecně násilná, která se chová 

násilně i vůči širšímu okolí. Třetím typem je člověk s výraznou závislostí (např. 

drogy, hrací automaty), u nějž je násilné chování s jeho dominantním problémem úzce 

spjato. Výčet pak uzavírá pachatel s narušenou osobností.
36

  

 Jako přehledné a přitom podle mě celkem výstižné se jeví teorie, které dělí 

pachatele do dvou skupin. Jedním z těchto dělení je dělení násilníků na nedostatečně 

se kontrolující (undercontrolled) a na nadměrně se kontrolující (overcontrolled). 

Jestliže u první skupiny pramení násilí z impulzivity a tendence k neadekvátním 

reakcím na podněty, druhá skupina naopak v sobě agresivitu hromadí, aniž by byla 

schopna ji účinně průběžně zvládat.  

  Další možné dělení vychází z projevů pachatele navenek. Sociálně problémoví 

pachatelé se chovají násilně v rodině i ve společnosti, často mají kriminální minulost. 

Naproti tomu „násilníci dvojí tváře“ jsou společenští a úspěšní, zatímco v soukromí se 
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dopouštějí násilí vlivem frustrace z toho, že nejsou ve skutečnosti tak dokonalí, jak se 

prezentují.
37

  

Čírtková tuto skupinu označuje jako „overcontrolled“ a směšuje tyto dvě 

typologie dohromady, s čímž nemohu souhlasit. Podle mého názoru by se tato skupina 

dala eventuálně označit jako „controlled“, čili pachatelé, které své chování ve 

společnosti ovládají a dobře dokáží zpracovávat a ventilovat i negativní podněty. 

Ovšem výraz „overcontrolled“ vyjadřuje již přehnanou sebekontrolu, při níž osoba 

nedokáže se stresem pracovat a snaží se ho pouze potlačovat, což vede k jeho 

nahromadění a výbuchu emocí.  

Domnívám se, že nedostatečně se kontrolující jedinci z první typologie a 

sociálně problémoví jedinci z druhé typologie jsou si v mnohém podobní. Především 

lze u nich předpokládat některé psychopatologické rysy. Tyto násilníky lze rozdělit na 

instrumentální a impulzivní. Instrumentální pachatelé mají sadistické sklony, krutost a 

násilné jednání je těší. Impulzivní pachatelé naopak nejsou násilné jednání schopni 

dobře kontrolovat a k týrané osobě mají ve skutečnosti úzkostný vztah.
38

  

Ševčík předkládá typologii podle Saunderse, která rozděluje pachatele 

domácího násilí do tří skupin: výhradně rodinní násilníci, obecně násilní muži a 

emocionálně nestálí násilníci.
39

 Myslím si, že první dvě kategorie se zcela překrývají 

s výše uvedenou typologií sociálně problémových a násilníků dvojí tváře. Zajímavá je 

tedy skupina třetí, která tuto dvojici doplňuje. Emocionálně nestálí násilníci se 

vyznačují depresivitou a labilitou a nespokojeností ve vztahu, kterou promítají do 

psychického (méně často do fyzického) násilí.  

Z kontextu ostatních teorií se podle mě trochu vymyká Elbowova teorie, 

možná kvůli svému stáří, možná proto, že se orientuje na vnitřní postoj pachatele 

k násilí. Tímto způsobem jsou definováni čtyři druhy násilníků: kontrolor, obránce, 

validátor, inkorporátor. Kontrolor nemá k ostatním lidem emocionální vztah, vnímá je 

spíše jako objekty, které využívá pro své potřeby a které může ovládat. Násilí se pak 

logicky dopouští ve chvílích, kdy ztrácí nad obětí kontrolu. Myšlenka, že oběť bude 

„mít někdo jiný“, je pro něj neakceptovatelná. Obránce je naopak poměrně 

emocionální, avšak v tom smyslu, že jej naplňuje vědomí, že je na něm oběť citově i 
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jinak zcela závislá. Obává se odhalení domácího násilí a odchodu oběti, proto ji před 

okolím diskredituje, čímž dokládá svou nepostradatelnost a starostlivost. Validátor 

trpí nízkým sebevědomím a oběť využívá k dokazování své síly a mužnosti, aby získal 

obdiv druhých. Konečně inkorporátor týranou osobu zahrnuje do své osoby, jako by 

byla jeho součástí. Přirozeně se pak obává její ztráty, jelikož by to pocítil jako 

narušení své integrity.  

 

2.4.1 Ženy jako pachatelky 

 Z nedávného výzkumu zaměřeného na domácí násilí na mužích vyplynuly 

některé charakteristiky pachatelek tohoto násilí. Nejméně rizikové jsou v tomto 

ohledu seniorky a ženy samostatně výdělečně činné, naproti tomu mezi násilnými 

osobami dvaapůlkrát převažovaly ženy nezaměstnané a ženy na rodičovské dovolené 

či v domácnosti. Nejčastějšími pachatelkami jsou ženy se základním či středním 

vzděláním bez maturity, ateistky. Sklony k domácímu násilí u žen korelují 

s nadměrným užíváním alkoholu, léků a drog. Ženy agresivní ke svým partnerům jsou 

často agresivní i na veřejnosti, někdy mívají i problémy s policií. U žen je, stejně jako 

u mužů, významným faktorem pro rozvoj domácího násilí vlastní zkušenost s násilím 

v rodině z dětství. Z žen, které byly v dětství svědkyněmi domácího násilí mezi svými 

rodiči, se jich 40 % dopustilo násilného chování vůči svému partnerovi. Téměř 15 % 

pachatelek domácího násilí jsou pak oběti fyzického násilí v dětském věku.
40

  

 Ženské pachatelky domácího násilí lze také rozdělit do několika typů. Prvním 

z nich je pachatelka obecného párového násilí, které je odvozeno od aktuálních 

problémů a konfliktů, jak je popsáno výše. Ženy se dále mohou vzácně dopouštět 

intimního terorismu (přičemž dříve se soudilo, že intimní terorismus mají na svědomí 

výlučně muži). Specifickým typem ženského domácího násilí je tzv. převrácené 

domácí násilí, které je charakteristické stylizací pachatelky do role oběti. Obvykle 

nezralá až histriónská žena provokuje partnerské konflikty, aby následně vyhledávala 

pomoc a obviňovala partnera z násilí. Posledním zvláštním typem je tzv. feminní 

domácí násilí. V něm figuruje velmi dominantní žena, která postupně zatlačí muže do 

extrémně podřízené pozice prostřednictvím psychického, sociálního a ekonomického 
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násilí. Tento druh násilí je zajímavý tím, že u něj chybí cyklický vývoj, pro domácí 

násilí jinak charakteristický.
41

 

 

2.5 Viktimologické aspekty domácího násilí 

 Viktimologie je pokládána za součást kriminologie. Začala se profilovat 

v druhé polovině 20. století tím, že kriminologové obraceli svou pozornost k obětem 

jakožto cenným nositelům poznání trestné činnosti namísto dosavadního zkoumání 

pachatelů. Kromě teoretických poznatků bylo vždy cílem viktimologie také zlepšení 

pozice oběti a její ochrana. Předmětem viktimologie je kromě osoby oběti a jejích 

vlastností také vztah mezi obětí a pachatelem, proces viktimizace, role oběti 

v odhalování a vyšetřování trestné činnosti, pomoc obětem a ochrana osob před 

viktimizací.
42

  

 Z hlediska typologie obětí se v případech domácího násilí jedná typicky o 

zúčastňující se oběť, neboť domácí násilí je vztahovým deliktem. Osoba oběti nemá 

žádný charakteristický profil, obětí mohou být ženy i muži, děti i senioři bez ohledu 

na sociální, ekonomické či kulturní rozdíly. Oběti mají vlivem násilí zhoršené fyzické 

a psychické zdraví, ale bylo vyvráceno, že by oběti trpěly patologickými rysy 

osobnosti. Ovšem rizikovým faktorem pro to, aby se osoba stala obětí, může být 

přítomnost domácímu násilí (ať už v roli svědka či přímé oběti) v dětském věku.
43

 

 Vztah mezi obětí a pachatelem se vyvíjí postupně. Lze u něj rozpoznat tři 

vývojová stadia: fázi namlouvání, fázi napětí a fázi násilí. V první fázi se budoucí 

pachatel o oběť uchází, dvoří se jí a zahrnuje ji přízní. Ona má pocit, že jde o 

vysněného partnera, a přes svou zamilovanost nerozpoznává varovné signály, jako je 

sociální izolace a žárlivost. Ty postupně přecházejí do dalšího stadia a ve vztahu se 

objevuje napětí. Pak následuje první násilný exces, kterým bývá oběť velmi vyvedena 

z míry, protože si předchozího napětí ani nepovšimla, a představuje pro ni 

nepochopitelný čin milujícího a pozorného partnera. Pachatel omlouvá své chování a 

slibuje nápravu, čemuž oběť ochotně uvěří. Pachatel přitom postupně převezme 
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veškerou kontrolu nad obětí a pomocí různých druhů násilného jednání ji udržuje, 

čímž se vztah dostává do fáze násilí.  

 Jiný model vývoje násilného vztahu nabízí čtyři fáze: připoutání se, snášení, 

osvobození se a uzdravení se. Stadia připoutání se a snášení reflektují model popsaný 

výše. Ve fázi osvobození se si oběť čím dál více uvědomuje, že tímto způsobem žít 

nechce. Začíná si opět uvědomovat své pocity a hledá oporu pro své rozhodnutí 

k odchodu. V posledním stadiu oběť ze vztahu odchází a adaptuje se na novou situaci, 

což však nebývá bez obtíží. V mnoha ohledech dochází k opětovným návratům 

k násilnému partnerovi nebo se v případě úspěšného odchodu rozvine násilí v nové 

podobě, nejčastěji jako tzv. ex-partner stalking.
44

  

 

2.5.1 Primární viktimizace 

 Viktimizace je proces, při němž se osoba stává obětí trestného činu. 

Rozlišujeme viktimizaci primární, sekundární a terciární. Primární viktimizace 

zahrnuje primární rány, tj. újmu způsobenou přímo pachatelem na oběti. Jedná se o 

následky fyzické i psychické.  

 Jednou z primárních ran způsobených oběti je tzv. naučená bezmoc. Je to 

psychický stav, při němž oběť cítí nemožnost ovlivnění událostí kolem, a je typickým 

následkem opakovaných násilných situací (opakované viktimizace) při domácím 

násilí. Oběť ztrácí motivaci k jednání, jelikož je neustále vystavována traumatizujícím 

podmínkám, které nemůže ovlivnit. U oběti postižené naučenou bezmocí se postupně 

projeví také zkreslený odhad vlastních schopností, emoční nestabilita a pokles 

sebevědomí. Její chování je pasivní, naivní, dětinské až nelogické. V důsledku 

naučené bezmoci se oběť chová zdánlivě nepochopitelně, což vede až k nedůvěře ze 

strany jejího okolí. Veřejnost nerozumí tomu, proč si nechala násilí líbit, proč dávno 

neodešla a nehledala pomoc. To může vyvolávat známý mýtus o tom, že obětem se 

domácí násilí musí líbit, když v něm zůstávají.  

 Syndrom týraného partnera (battered person syndrom, battered spouse 

syndrom) je specifický syndrom vyskytující se u obětí domácího násilí. Byl popsán 

v 70. letech 20. století pod původním názvem syndrom týrané ženy. Ten byl později 

přejmenován v důsledku nových poznatků o domácím násilí a kvůli odstranění 

stereotypních představ, že obětí domácího násilí může být jen žena. Oběť postižená 
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tímto syndromem věří, že je to její chyba, ztrácí schopnost řešit situaci, bojí se o sebe 

a o děti a iracionálně věří, že násilník je všemocný a vševědoucí. Oběť trpí naučenou 

bezmocí, sebeobviňováním a vyviňováním partnera, narušenou představou o 

partnerských vztazích. V emocionální oblasti se u ní objevují pocity studu a strachu, 

úzkosti, narušená intimita a závislost na týrajícím partnerovi. To vše se navenek 

projevuje bagatelizací týrání a jeho utajováním, ustupování násilníkovi, opakovanými 

návraty a kolísající ochotou spolupracovat s intervenujícími osobami a orgány 

činnými v trestním řízení. 

Syndrom týraného partnera se nevyskytuje u všech obětí domácího násilí, jeho 

vznik je ovlivněn typem domácího násilí, previktimní osobností a reakcemi okolí. 

Syndrom týraného partnera se obvykle vyskytuje po několika cyklech domácího 

násilí, v tzv. intimním terorismu, který se vyznačuje i výrazným fyzickým násilím. 

Stejně tak se však může objevit i v důsledku domácího násilí, které není zaměřeno na 

fyzické násilí – v důsledku tzv. nátlakové kontroly. K rozvoji syndromu mají tendenci 

spíše nezralé osobnosti bez zkušeností se zdravým partnerským vztahem. 

 U obětí domácího násilí může někdy syndrom týraného partnera přerůst až ve 

Stockholmský syndrom. To je porucha prožívání a chování postihující převážně 

zadržovaná rukojmí a vyznačující se pozitivními pocity rukojmích k vězniteli. 

Emocionální vazba k pachateli je strategií přežití, jež se vyvine pod vlivem 

mimořádně traumatické situace spojené se strachem o život, pocity bezmoci, ztrátou 

kontroly či vyčerpáním. Vznik Stockholmského syndromu závisí na konkrétních 

okolnostech případu.  

 Posttraumatická stresová porucha je psychické onemocnění, které může být 

vyvoláno i domácím násilím. Vyznačuje se opakovaným prožíváním traumatických 

událostí, které vede také k vyhledávání podobných situací (např. navazování dalších 

násilných vztahů). Naopak může mít oběť tendenci vyhýbat se všemu, co vzpomínky 

na traumatické situace vyvolává. Charakteristickým znakem je rovněž tzv. zvýšené 

nabuzení, jež udržuje organismus ve stavu rozrušení a způsobuje poruchy 

koncentrace, zvýšenou dráždivost a lekavost a poruchy spánku.  

 

2.5.2 Sekundární viktimizace 

 Sekundární viktimizace může v případech domácího násilí sehrávat velkou 

roli. Jejími zdroji jsou hlavně orgány činné v trestním řízení, sociální pracovníci a 
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zdravotníci, média a lidé v okolí oběti, avšak principiálně může být zdrojem kdokoliv, 

kdo přijde s obětí do styku. Ti všichni mohou oběti způsobit tzv. sekundární rány. Jde 

o psychickou újmu, která může v některých případech oběť zasáhnout více než rány 

primární. Ve skutečnosti ale nemusí jít o psychickou újmu oddělenou od prvotní 

psychické újmy, naopak. Sekundární viktimizace plynule navazuje na tu primární, 

neumožní oběti se z primárních ran zotavit a trauma se dále prohlubuje. K sekundární 

viktimizaci dochází často v průběhu vyšetřování. Jako zátěžové faktory se pro oběť 

jeví setkání s pachatelem, opakované výslechy, délka trestního řízení a nedostatečná 

informovanost o právech a povinnostech s ním souvisejících.  

 Sekundární viktimizace se může projevit řadou pochodů. Jako „očerňování 

oběti“ je označováno jednání, které vede k úvaze, že oběť si čin zasloužila. Bývá 

hodnoceno její chování, životní styl či minulost, dochází se k závěrům, že si např. 

počínala riskantně. Zvýrazňují se její negativní stránky, a je tak snižována její 

důvěryhodnost. Za tímto zdánlivě nelidským jednáním stojí tzv. iluze bezpečného 

světa, tedy představa, která nám umožňuje ve společnosti normálně „fungovat“. 

Jestliže se „slušný člověk“ stane obětí trestného činu, tato naše představa se naruší. 

Abychom svoji víru obnovili, přistupujeme k oběti solidárně a s nápomocí (obzvláště 

v případech, kdy její újma není velká a my můžeme přispět k nápravě), nebo naopak 

právě s očerňováním. Tím, že ve svých představách uděláme z oběti jakéhosi 

spolupachatele, svoji iluzi bezpečného světa obnovíme. 

 S očerňováním oběti podle mého názoru úzce souvisí přenášení viny na oběť. 

Mnoho lidí má tendenci explicitně či implicitně vinit oběť z naivity či provokativního 

chování, dávají jí najevo, že si za svou situaci může „tak trochu sama“. Závažným 

jevem je rovněž bagatelizace újmy oběti. Oběti se cítí sekundárně viktimizovány 

především bagatelizací psychické újmy, zpochybňování závažnosti újmy celkově 

vnímají jako popírání újmy samé. Druhotná viktimizace může nabýt i podobu 

nerespektování soukromí oběti či poškozování jejího dobrého jména, čemuž se již 

současná právní úprava snaží předejít. Konečně se celá škála různých negativních jevů 

vedoucích k sekundární viktimizaci projevuje v existenci mýtů o domácím násilí, o 

nichž podrobně pojednávám výše.
45
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2.5.3 Specifika jednotlivých skupin obětí 

 Ženy jsou nejčastějšími oběťmi domácího násilí, i proto se na ně vždy 

soustředil největší odborný zájem (to lze podle mě spatřit například v původním 

pojmu syndrom týrané ženy, místo nějž se dnes již používá syndrom týraného 

partnera). Jedná se o intimní partnerské vztahy bez ohledu na to, zda se jedná o svazek 

manželský. Problematika domácího násilí se rovněž nevyhýbá ani homosexuálním 

párům, právě o LGBT komunitu se v současnosti začínají odborníci zajímat. 

 Profil typické ženy jako oběti domácího násilí již částečně vyplynul 

z předchozích kapitol. Je na partnerovi materiálně i emocionálně závislá, submisivní, 

trpí pocity bezmoci, za svou situaci se stydí, partnerovo chování omlouvá a bere vinu 

na sebe. Je pro ni těžké odhodlat se k odchodu, jelikož má v důsledku násilníkovy 

manipulace zkreslené mínění o sobě samé a svých schopnostech, nemá dostatek 

finančních prostředků a konečně se také obává o budoucnost svých dětí, jimž nechce 

odepřít kontakt s otcem, a bývá v tomto směru někdy i zastrašována.
46

  

 V poslední době se upozorňuje také na výskyt domácího násilí na mužích a 

jeho oběti. Muži coby oběti domácího násilí mají ještě větší obavy ze zveřejnění svého 

problému než ženy, proto se tento fenomén jeví jako méně frekventovaný, než ve 

skutečnosti je. To představuje jev zvaný dvoje zavřené dveře. První zavřené dveře 

jsou obavy z kontaktování policie společné všem obětem, druhé zavřené dveře se pak 

přidávají právě u mužů v souvislosti s jejich studem a strachem o své postavení ve 

společnosti. Chlapci jsou odmala vychováváni k určité agresivitě a silnému postavení, 

což v budoucím životě vede k potížím se sebepojetím a sebevědomím, 

neodpovídajícím společenské představě o mužské identitě. Je pro ně proto obtížné 

„přiznat“, že jsou partnerkou týráni, neboť to považují za své selhání a nezřídka na ně 

okolí takto opravdu nahlíží. Kromě toho i na muže mohou dolehnout nepříznivé 

důsledky rozchodu v podobě ztráty bydlení, ztráty kontaktu s dětmi apod.  

 Mužské oběti domácího násilí je možno rozdělit do dvou typů. Početnější 

skupina mužů má k prožitému násilí shovívavý až laxní postoj. Situaci vyhodnocují 

jako nepříliš závažnou, partnerku omlouvají tím, že podlehla stresu, byla jimi 

vyprovokována či šlo o spontánní incident. Menší část mužů, převážně oběti 

závažnějšího (hlavně fyzického) násilí, potom prožívají domácí násilí poměrně 
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negativně. Pro obě skupiny však platí nízká ochota svěřit se někomu blízkému či 

policii.
47

  

 Ve většině rodin, v nichž se vyskytuje domácí násilí, jsou přítomny nezletilé 

děti. V závažnějších případech dochází k přímé viktimizaci dětí, to znamená, že jsou 

přímými oběťmi domácího násilí a jsou týrány. Obvyklejší je však nepřímá 

viktimizace. Ta je přirozeně méně závažná, ale přesto působí na dítě velmi negativně. 

Jestliže je dítě svědkem domácího násilí v rodině, zanechává to na něm psychické 

následky. Projevují se poruchami chování, sníženou sebeúctou, agresivitou, 

psychosomatickými příznaky. Dítě zažívá pocity strachu o ohroženého rodiče a 

zároveň pocit bezmoci, že se s domácím násilím nesmí nikomu svěřit. Cítí se 

zodpovědné za to, že nedokáže ohroženému rodiči pomoci a ochránit ho. Pro budoucí 

dospělý život těchto dětí existuje výrazné riziko, že se identifikují buď s rolí oběti, 

nebo s rolí pachatele, a domácí násilí se tak objeví i v jejich nových rodinách.
48

 

 Domácí násilí na seniorech má obrovskou latenci, ve věkové kategorii nad 60 

let s ním má zkušenost až 20 % osob. Ještě donedávna bylo násilí na seniorech na 

pokraji zájmu odborné i laické veřejnosti, neboť pro svou obtížnou odhalitelnost může 

vyvolávat dojem, že jde o marginální jev. Oběti z řad seniorů mají větší tendenci 

domácí násilí tajit než ostatní oběti, protože se za něj stydí nebo jej ani nejsou schopni 

kvůli své nemoci rozpoznat. Obávají se, že seniorům nikdo nevěří a u nejčastějšího 

případu týrání potomkem mají pocit, že v jeho výchově selhali. V neposlední řadě 

mají k týrajícím rodinným příslušníkům silný citový vztah a pocit závislosti. Mají 

strach, že oznámení domácího násilí bude znamenat opuštění domácího prostředí a 

pobyt ve zdravotní či sociální instituci.  

 V souvislosti s domácím násilím na seniorech je popsán syndrom týraného 

seniora (elder abuse and neglect, EAN). Ten se projevuje zejména špatným 

zdravotním stavem, zvýšenou psychickou zranitelností, emocionální labilitou, 

sníženým sebevědomím, pocity bezmoci, přenášením viny na sebe a zřetelnou 

oddaností vůči násilníkovi.
49

 Ševčík k problematice domácího násilí na seniorech 

dodává, že někdy bývá obtížné rozlišit oběť a pachatele. V rámci úzkých rodinných 

vazeb může dlouhodobě docházet k vzájemnému psychickému násilí mezi seniorem a 
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jiným členem rodiny, v případě péče o seniora je tato pro pečujícího příbuzného velmi 

vyčerpávající a stresující a může být podnětem pro jeho násilné chování.
50
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3 Vývoj legislativy v oblasti ochrany před 

domácím násilím 

 Domácí násilí zůstávalo dlouhou dobu mimo zájem zákonodárců a tento 

závažný společenský fenomén nebyl v českém právním řádu nikterak upraven. 

Vycházely najevo spíše závažnější případy domácího násilí, které navíc ani nemohly 

být účinně řešeny. Trestní právo nabízelo jen postih pomocí trestných činů ublížení na 

zdraví a těžké ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, omezování 

osobní svobody apod. To však bylo velmi obtížné, protože málokdy byla oběť po 

útoku v minimálně sedmidenní pracovní neschopnosti a celkově tyto skutkové 

podstaty mohly obtížně postihnout dlouhodobý a specifický charakter domácího 

násilí. Jelikož se většinou nepodařilo naplnit znaky některého z trestných činů, bylo 

domácí násilí nejčastěji řešeno jako pouhý přestupek proti občanskému soužití.
51

  

 Prvním zásadním počinem byla proto novela trestního zákona č. 91/2004 Sb., 

která nabyla účinnosti 1. června 2004. Tou byl do tehdy účinného trestního zákona 

zaveden pod § 215a nový trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě 

nebo domě. Králíčková
52

 kritizuje, že nebyl použit pojem „domácí násilí“, který 

považuje za naprosto výstižný, a poukazuje na to, že mnohé zahraniční právní řády jej 

úspěšně používají. Já se naopak domnívám, že tento název trestného činu plně 

vystihuje jeho podstatu a dobře koresponduje s podobným trestným činem týrání 

svěřené osoby. Pokud by byl nazván „domácí násilí“, nemuselo by být vždy zřejmé, 

že k násilnému jednání může docházet i mimo domov, nicméně záleželo by na 

konkrétní formulaci skutkové podstaty. Jistě by zde však nebyla deklarována 

souvislost s trestným činem týrání svěřené osoby, což by podle mne nebylo moudré, 

neboť i k týrání svěřené osoby dochází mnohdy v rámci domácího násilí.   

 

3.1 Zákon o ochraně před domácím násilím 

 Významným krokem kupředu byl komplexní návrh zákona, kterým se mění 

některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Byl předložen v roce 2004 a 

zpracovala jej expertní skupina při Alianci proti domácímu násilí. Nejedná se o 

                                                 
51

 STŘÍLKOVÁ, Patricie a Marek FRYŠTÁK. Vykázání jako prostředek ochrany před domácím 

násilím. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-020-0.  
52

 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Eva ŽATECKÁ a Radovan DÁVID. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. 

V Praze: C.H.Beck, 2011. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-381-3.  



35 

 

samostatný právní předpis, nýbrž o souhrnnou novelu zákona o Policii České 

republiky, občanského soudního řádu, trestního zákona, zákona o sociálním 

zabezpečení a zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.  

 Tento předpis je založen na několika principech. Princip priority práv 

vyjadřuje, že zájem na ochraně života, zdraví a práv ohrožených osob ospravedlňuje 

zásah do soukromé sféry. Princip subsidiarity znamená podpůrnou roli trestního práva 

v případech domácího násilí. Dalšími důležitými zásadami jsou odvrácení nebezpečí, 

přiměřenost a minimalizace zásahů a výměna informací mezi ingerujícími orgány a 

institucemi. Návrh zákona se opírá o tři pilíře: ingerenci moci, sociální pomoc oběti a 

soudní ochranu.
53

 

 Zákon na ochranu před domácím násilím vešel v platnost pod č. 135/2006 Sb. 

a nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007. Zavedl institut vykázání, občanskoprávní 

předběžné opatření chránící osoby ohrožené domácím násilím a zřídil intervenční 

centra pro pomoc obětem domácího násilí. Bohužel některé návrhy přijaty nebyly. 

Jednalo se o návrh, aby z ustanovení trestního řádu podmiňujícího trestní stíhání 

souhlasem poškozeného byly vyňaty některé trestné činy související s domácím 

násilím. Králíčková podotýká, že do konečného znění se nepromítla hlavně 

soukromoprávní ustanovení novelizující občanský zákoník, především ve věcech 

společného jmění manželů, společného nájmu apod.
54

 

 

3.2 Další změny právního řádu 

 Po přijetí společné novely v podobě zákona na ochranu před domácím násilím 

došlo ještě k několika dílčím změnám různých zákonů. V roce 2006 byla přijata 

novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí, díky níž začala sociálněprávní ochrana 

dětí cílit rovněž na děti, na nichž je páchán trestný čin, a děti ohrožované násilím mezi 

rodiči nebo jinými osobami. V roce 2007 byl novelizován zákon o sociálních 

službách, a vznikl tak právní podklad pro azylové domy a intervenční centra.  

 V roce 2008 byl přijat nový zákon o Policii České republiky. Tento právní 

předpis navázal na právní úpravu vykázání, zavedenou do předchozího zákona o 

Policii České republiky zákonem na ochranu před domácím násilím, a zdokonalil ji. 
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Vykázání bylo nově pojato nejen teritoriálně, ale také personálně, čímž byl zajištěn 

vyšší stupeň ochrany ohrožené osoby. Změny doznalo rovněž správněprávní pojetí 

vykázání. Původně bylo vykázání koncipováno jako správní rozhodnutí, což se 

ukázalo jako nepraktické. Nově je tedy vykázání faktickým úkonem. Po přijetí nového 

zákona o Policii České republiky brzy následovalo přijetí nového trestního zákoníku. 

V něm došlo v souvislosti s domácím násilím především ke změně terminologie, 

trestný čin byl přejmenován na týrání osoby žijící ve společném obydlí, přičemž 

pojem „obydlí“ je definován v obecné části trestního zákoníku.  

 Na poli občanskoprávním došlo v roce 2009 ke změně občanského soudního 

řádu, která umožnila opětovný výkon rozhodnutí a nově zakotvila možnost uložit 

zdržení se nežádoucího sledování a obtěžování. V roce 2012 byl přijat občanský 

zákoník, který na rozdíl od svého předchůdce obsahuje některá ustanovení na ochranu 

před domácím násilím. V roce 2013 pak vešel v platnost zákon o zvláštních řízeních 

soudních, upravující nesporná soudní řízení, do nějž byla přesunuta právní úprava 

předběžných opatření původně zakotvená v občanském soudním řádu. Konečně 

v tomto roce byl institut předběžného opatření zaveden i do trestního řádu a zákon o 

obětech trestných činů významně rozšířil práva obětí. 

 

3.3 Istanbulská úmluva 

  S tématem domácího násilí pochopitelně souvisí celá řada mezinárodních 

dokumentů a úmluv, já bych se však chtěla v této kapitole podrobněji zaměřit na 

Istanbulskou úmluvu, protože je v současnosti velmi aktuální. Česko je totiž spolu 

s Lotyšskem posledním státem Evropské unie, který Istanbulskou úmluvu dosud 

nepodepsal.
55

 V březnu letošního roku předložila Evropská komise návrh, aby 

Istanbulskou úmluvu vedle jednotlivých členských států ratifikovala i Evropská unie 

jako celek.
56

 

 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 

násilí (Istanbulská úmluva) byla pod č. 210 přijata výborem ministrů členských států 

Rady Evropy 7. dubna 2011 v Istanbulu. Vstoupila v platnost 1. srpna 2014 poté, co 

byla ratifikována 13 státy a podepsána 25 státy. Istanbulská úmluva je zaměřena 
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především na genderové nerovnosti a genderově podmíněné násilí, avšak domácímu 

násilí (nejen na ženách) je zde věnována zvláštní pozornost. Cíli úmluvy jsou ochrana 

žen před všemi formami násilí, prevence, stíhání a potlačení násilí vůči ženám a 

domácího násilí, odstranění diskriminace žen, strategie a opatření pro pomoc obětem 

násilí na ženách a domácího násilí, podpora mezinárodní spolupráce v těchto 

oblastech a podpora organizacím v účinné spolupráci při potírání násilí na ženách a 

domácího násilí.  

 Mezi roky 2006 a 2008 iniciovala Rada Evropy rozsáhlou kampaň zacílenou 

na zvyšování informovanosti, politickou podporu a provádění opatření k prevenci 

násilí na ženách a domácího násilí. Ta měla velký význam pro dílčí zlepšení národních 

politik a právního řádu a zpětná vazba z této kampaně posloužila pro přípravu 

Istanbulské úmluvy. Istanbulská úmluva je nejrozsáhlejší mezinárodní úmluvou v této 

oblasti a je prvním právně závazným nástrojem zaměřeným na problematiku násilí na 

ženách a domácího násilí v Evropě.  

 Istanbulská úmluva vychází především z problému nerovnosti mezi pohlavími, 

z něhož pramení celá řada negativních společenských jevů a násilného jednání. Jako 

první mezinárodní úmluva vůbec obsahuje definici pohlaví a zavádí definice 

některých trestných činů (např. vynucený sňatek, mrzačení ženského genitálu či 

nebezpečné pronásledování). Chce zajistit, aby všechny trestné činy byly náležitě 

stíhány bez ohledu na tradice či náboženství. Dbá na ochranu obětí násilí a zajištění 

pomoci obětem v podobě poradenství, krizových linek či dočasného ubytování. 

Největší důraz klade na prevenci. Cílí na změnu celospolečenských postojů a 

stereotypů, které násilí na ženách ospravedlňují, a na osvětu o různých formách násilí 

jak pro veřejnost, tak v rámci školního vzdělávání. Považuje za nezbytné, aby státní 

orgány i nevládní organizace účinně spolupracovaly a svoje činnosti koordinovaly, a 

jejich pracovníci pracující s oběťmi byli náležitě proškoleni.
57

  

 Česká republika je opakovaně kritizována za liknavý přístup, neboť podpis 

úmluvy je plánován na první pololetí tohoto roku a ratifikace následně až 

ve dvouletém horizontu. Tato data zazněla rovněž z úst představitelky ministerstva 

spravedlnosti při debatě „Boj proti násilí na ženách. Je čas na přijetí Istanbulské 

úmluvy?“ konané na Právnické fakultě UK dne 25. listopadu 2015 u příležitosti 

Mezinárodního dne proti násilí na ženách, jíž jsem se účastnila. Zde však byli všichni 
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přítomní také ubezpečeni, že naprostou většinu požadavků a závazků plynoucích 

z Istanbulské úmluvy již nyní Česká republika plní. 
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4 Nástroje prevence a ochrany před 

domácím násilím 

 V této kapitole hodlám podrobněji rozebrat jednotlivé instituty, které 

v souvislosti s domácím násilím současný český právní řád nabízí. Nástroje, 

zakotvené v různých právních předpisech, seřadím tak, jak obvykle bývají postupně 

v praxi využity. Začnu proto vykázáním, které nejčastěji stojí na počátku celého 

procesu, a budu pokračovat dále přes předběžná opatření a ochranná ustanovení 

občanského zákoníku k trestněprávní úpravě včetně ochrany obětí trestných činů.  

 

4.1 Vykázání 

 Vykázání je právně upraveno v hlavě sedmé zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Vykázání je z hlediska správního 

práva faktickým pokynem, k němuž je policista oprávněn v případě, kdy na základě 

zjištěných skutečností lze důvodně předpokládat, že se vykazovaná osoba dopustí 

nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku 

proti lidské důstojnosti. Institut vykázání umožňuje reagovat již na rané fáze 

domácího násilí, pro něž dříve účinný nástroj chyběl. Mates upozorňuje, že vykázání 

není možné chápat jako sankci a že ani není úkolem zasahujícího policisty 

kvalifikovat jednání jako přestupek či trestný čin.
58

 Střílková zdůrazňuje, že u 

vykázání přebírá odpovědnost stát a případné rozhodnutí o vykázání není 

podmiňováno souhlasem ohrožené osoby, jelikož oběť domácího násilí nemá často na 

situaci náhled a mohlo by se stát, že by si pod vlivem násilníka vše po příjezdu policie 

rozmyslela.
59

 

 V případě vykázání samozřejmě nelze opomenout jeho ústavněprávní aspekt. 

Je zde zasahováno do základních práv vykázané osoby, především se jedná o zásah do 

soukromého života a do svobody pohybu. Pokud je vykázaná osoba vlastníkem nebo 

spoluvlastníkem bytu nebo domu, z nějž je vykázána, je částečně zasaženo i její právo 

vlastnické (právo věc užívat). Navíc k tomu nedochází formou soudního rozhodnutí, 

ale „pouhého“ faktického pokynu. Musíme si ovšem uvědomit, že u osoby ohrožené 
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domácím násilím dochází také k zásahu do ústavních práv, a to mnohem většímu. 

Bývá zasažena lidská důstojnost ohrožené osoby, její tělesná integrita a zdraví, osobní 

svoboda, soukromí, pověst a dobré jméno.
60

 Domnívám se, že jestliže chceme 

ohrožené osobě zajistit ochranu jejích základních práv, je vykázání v podobě 

krátkodobého a přesně definovaného omezení práv ohrožující osoby (a s možností 

následného přezkumu) plně v souladu s ústavním pořádkem. 

 Vangeli správně uvádí, že zákonné předpoklady pro vykázání se nepřekrývají 

se skutkovou podstatou trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí ani 

s teoretickým vymezením domácího násilí. Podmínkou vykázání není dlouhodobost 

nebo opakovanost útoků, což je přitom jedním z definičních znaků domácího násilí. 

Vangeli dále konstatuje, že vykázání má hlavně preventivní smysl – má zabránit 

pokračování domácího násilí či mu předejít. Nemohu se však v žádném případě 

ztotožnit s jeho formulací, že vykázání má poskytnout oběma stranám čas, aby se 

mohly pokusit konflikt vyřešit.
61

 To podle mě svědčí o hrubém nepochopení a 

podcenění problematiky domácího násilí. Představa, že jde o jakýsi oboustranný spor, 

kde má každá strana díl viny a kde lze vyjednávat a ustupovat, je velmi mylná. Jedná 

se o častý mýtus ve společnosti, který poškozuje oběti a může vést k volbě špatných 

postupů při řešení domácího násilí (např. snahám o „urovnání sporu“ v manželské 

poradně či při mediaci). 

 

4.1.1 Náležitosti vykázání 

 Osoba je vykazována ze společného obydlí, což je byt nebo dům společně 

obývaný s útokem ohroženou osobou, a jeho bezprostředního okolí. Vymezení 

konkrétního prostoru je na uvážení policisty. Prostor může být určen pomocí 

vzdálenosti od společného obydlí, ulic atp. Uplatní se princip přiměřenosti tak, aby 

byla zajištěna účinná ochrana ohrožené osoby, ale zároveň nebyla vykázaná osoba 

bezdůvodně omezována. Vykázaná osoba má pak povinnost vymezené území opustit 

a nevstupovat do něj. Pokud dojde vykázáním k ohrožení provozu objektu nebo 

znemožnění výkonu zaměstnání vykázané osoby, policista o tom bezodkladně 
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vyrozumí provozovatele objektu či zaměstnavatele, aby mohli přijmout potřebná 

opatření, a dopad vykázání na třetí osoby byl tak co nejmenší.
62

  

 K provádění úkonů souvisejících s vykázáním je policista povinen přibrat 

nezúčastněnou osobu, aby byla zajištěna větší kontrola prováděných úkonů a 

správnosti postupu policisty. To není nutné, jestliže by hrozilo nebezpečí z prodlení. 

Vykázání trvá 10 dní, přičemž počátek doby je stanoven na počátek dne následujícího 

po dni, kdy bylo provedeno. Doba vykázání nemůže být zkrácena. Avšak je ex lege 

prodloužena, pokud je v průběhu vykázání podán návrh na vydání předběžného 

opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Doba vykázání se v takovém případě 

prodlužuje až do nabytí právní moci rozhodnutí o tomto návrhu.
63

 

 Policista vykázání ústně oznámí vykázané i ohrožené osobě. Není-li 

vykazovaná osoba přítomna, policista je oprávněn ji vykázat a při prvním kontaktu ji 

pak poučí o jejích právech a povinnostech. Proti vykázání existuje quasi opravný 

prostředek v podobě námitek. Vykázaná osoba může podat námitky proti vykázání 

přímo na místě, ty policista uvede do potvrzení o vykázání a bez zbytečného odkladu 

je předá místně příslušnému krajskému ředitelství. Dále může vykázaná osoba podat 

námitky písemně příslušnému krajskému ředitelství do 3 dnů ode dne převzetí 

potvrzení o vykázání. O právu na podání námitek musí být vykázaná osoba policistou 

poučena. Je-li poté shledáno, že podmínky pro vykázání splněny nebyly, krajské 

ředitelství vykázání ukončí a bez zbytečného odkladu vyrozumí ohroženou i 

vykázanou osobu. Stejně jako v případě jiných zásahů správních orgánů má i 

vykázaná osoba právo podat správní žalobu na ochranu před nezákonným zásahem a 

případně také požadovat náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. 

 Vykázaná osoba, vedle vyhýbání se vymezenému prostoru, má také povinnost 

ohroženou osobu jinak nekontaktovat a zdržet se styku s ní a vydat policistovi na jeho 

výzvu všechny klíče od společného obydlí. Vykázaná osoba má před opuštěním 

vymezeného prostoru právo vzít si věci osobní potřeby, osobní cennosti a doklady. 

Jednou v průběhu vykázání si potom smí vyzvednout výše uvedené věci a také věci 

nezbytné pro výkon jejího podnikání či povolání. U výkonu tohoto práva musí být 

přítomen policista, který o něm rovněž předem informuje osobu ohroženou. Pro 

stanovení okruhu věcí, které si smí povinná osoba vzít, lze přiměřeně vycházet z výčtu 
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věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí v § 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanského 

soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vykázané osobě pak policista poskytne 

informace o možnostech jejího ubytování a nezbytnou součinnost s tím spojenou, 

vyžádá si její adresu pro doručování.
64

  

 Ohroženou osobu policista poučí o možnosti podat návrh na vydání 

předběžného opatření, využít psychologických, sociálních a jiných služeb v oblasti 

pomoci obětem násilí a o následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých 

údajů, k nimž se při vykázání přihlíží. Toto upozornění je třeba podat ohrožené osobě 

velmi citlivě. Policista vyhotoví potvrzení o vykázání, v němž uvede totožnost 

ohrožené a vykázané osoby, poučí o právech a povinnostech vykázané osoby a 

vymezí prostor, na který se vykázání vztahuje. Potvrzení o vykázání obsahuje také 

adresu útvaru policie, kde si může vykázaná osoba vyzvednout kopii úředního 

záznamu o vykázání. Potvrzení o vykázání následně předá proti podpisu ohrožené i 

vykázané osobě. Odmítnou-li potvrzení převzít či jeho převzetí podepsat, uvede 

policista tuto skutečnost do úředního záznamu.  

Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii 

úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru, které poté do 48 

hodin ohroženou osobu kontaktuje, soudu příslušnému k rozhodnutí o návrhu na 

vydání předběžného opatření a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, žije-

li ve společném obydlí nezletilá osoba. Do 3 dnů od vykázání je policista povinen 

zkontrolovat, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání. 

Ačkoliv to z dikce zákona výslovně neplyne, je vhodné vykázání kontrolovat vícekrát, 

aby dobře plnilo svůj účel. O všech kontrolách a úkonech sepisuje policista úřední 

záznam.
65

 

 

4.1.2 Metodické vedení policistů pro případy domácího násilí 

 Domácí násilí neuniká ani zájmu kriminalistiky, která upozorňuje na některá 

specifika při vyšetřování těchto případů a jednání s oběťmi. Domácí násilí obvykle 

oběť oznámí policii až v okamžiku, kdy násilí překročí určitý subjektivní práh 

tolerance. Někdy bývá oznámeno ještě před dosažením tohoto prahu, často na popud 

jiné osoby nebo pod jejím vlivem, ale právě u těchto oznámení mnohdy dochází 
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k jejich pozdějšímu odvolání. Bývá motivováno např. strachem z pomsty násilníka 

nebo obavami z postupu policie pod vlivem dřívější špatné zkušenosti, kdy policie 

obvykle domácí násilí pouze „vyřídila domluvou na místě“.  

 Ve chvíli, kdy se oběť rozhodne policii kontaktovat, je často na pokraji 

fyzických a psychických sil. To přirozeně ovlivňuje její schopnosti logického 

uvažování a přesného vyjadřování, což vede k tomu, že působí nevěrohodně, 

zmatečně a může opomenout sdělit důležité informace. Policisté proto musejí být pro 

jednání s oběťmi proškoleni, aby z jejich strany nedocházelo k bagatelizaci problému 

a sekundární viktimizaci oběti. Oběti od policistů očekávají citlivý přístup a 

okamžitou pomoc, kterou jim policie prostřednictvím vykázání může poskytnout.
66

 

 Ke zjišťování rizikových faktorů a odhadu rizika dalšího domácího násilí 

používá policie diagnostickou metodu SARA DN. Metoda SARA (Spousal Assault 

Risk Assessment) byla vyvinuta v Kanadě a přepracována pro policejní použití ve 

Švédsku. Používá se v řadě zemí a od roku 2006 není výjimkou ani Česko. Zásluhu na 

tom má Bílý kruh bezpečí, který metodu přivezl a začal ji vyučovat. SARA DN je 

určena především policistům, u nichž její používání vyplývá i ze závazného pokynu 

policejního prezidenta, ale také všem sociálním a jiným službám, které přicházejí 

s oběťmi domácího násilí do kontaktu. SARA DN obsahuje 15 strukturovaných 

otázek, z nichž 5 odhaluje rizikové faktory násilníka ve vztahu, 5 rizikové faktory 

násilníka v rovině obecných sklonů k násilí a posledních 5 rizikové faktory vzhledem 

ke zranitelnosti osoby ohrožené. Na základě SARA DN může proškolený policista 

poměrně rychle a efektivně zmapovat aktuální situaci a vyhodnotit závažnost hrozby 

pokračování domácího násilí.
67

 

 

4.2 Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu 

násilí 

 Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí je upraveno zákonem 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně hlavě páté, věnované řízením ve věcech rodinněprávních. Jeho účelem je 

poskytnout účinný nástroj prevence domácího násilí vedle vykázání. Nařídit lze 
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v případě, že jsou přítomny všechny čtyři znaky domácího násilí (opakovanost a 

dlouhodobost, eskalace, neveřejnost, blízkost osob a jasnost jejich rolí).
68

 V tomto 

ohledu se od vykázání liší, jelikož jak uvádím v předchozí kapitole, pro vykázání není 

nezbytný prvek dlouhodobosti a opakovanosti. Na rozdíl od vykázání lze předběžné 

opatření použít i pro případy, kde není společné obydlí, na což je dobré upozornit, 

neboť ne všichni si tuto možnost uvědomují.
69

 

Systematické zařazení ochrany před domácím násilím do předběžných opatření 

není příliš šťastné, jelikož ochrana fakticky není předběžná, spíše je dočasná a 

okamžitá. Na toto předběžné opatření totiž nenavazuje žádné řízení ve věci samé, 

neboť věc samu ani není možné určit. To je v českém procesním právu velmi 

neobvyklé, protože o předběžných řízeních obecně platí, že navrhovatel musí v určené 

lhůtě podat rovněž návrh na zahájení řízení ve věci samé. V rovině ochrany před 

stalkingem však můžeme o předběžné ochraně hovořit, protože ve věci ochrany 

osobnosti žalobu podat lze.
70

 

Procesní regulace navazuje na hmotněprávní úpravu zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. Ta je obsažena v § 751 až 753, § 3021 (ochrana před domácím 

násilím) a § 81 a následujících (ochrana osobnosti člověka). Ustanovení na ochranu 

před domácím násilím představují teritoriální ochranu – oběti domácího násilí se na 

jejich základě mohou domáhat vyloučení práva násilné osoby bydlet ve společné 

domácnosti. Kromě toho je zde také personální ochrana. Člověk, jehož osobnost byla 

dotčena, má právo domáhat se upuštění od neoprávněného zásahu a odstranění jeho 

následku. Ohrožená osoba je díky tomu chráněna kdekoliv bez ohledu na to, zda se 

nachází ve společném obydlí.
71

 

 Koncepci této právní úpravy chápe odlišně Zahradníková. Na rozdíl od 

ostatních autorů uvádí, že řízení ve věci samé v případech domácího násilí existuje. 

Zavádí jej podle ní občanský zákoník ve výše zmiňovaných ustanoveních. 

V návaznosti na toto chápání dvou samostatných procesních institutů (předběžného 
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opatření a řízení ve věci samé) se poté přirozeně podivuje, že zákon výslovně 

umožňuje prodloužit předběžné opatření, aniž bylo zahájeno řízení ve věci samé.
72

  

Domnívám se, že tento pohled není správný, a přikláním se k většinovému 

názoru. Zahradníková má jistě pravdu v tom, že zakotvení problematiky domácího 

násilí v občanském zákoníku je nezbytné, protože jakákoliv povinnost ukládaná na 

základě procesních předpisů musí mít hmotněprávní podklad. Myslím si však, že 

ustanovení občanského zákoníku jsou hmotněprávním základem právě a jenom pro 

předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí. Zahradníková tvrdí, že 

občanský zákoník zakládá existenci řízení ve věci samé, které ovšem není nijak 

promítnuto do procesních předpisů. Takové vysvětlení se mi jeví jako poněkud 

krkolomné. Podle mě je mnohem přijatelnější překlenout nedostatek v podobě 

specifického předběžného řízení, na nějž nenavazuje žádné řízení ve věci samé, než 

konstruovat řízení ve věci samé bez opory v procesních předpisech. Předběžným 

řízením jsou navíc ustanovení občanského zákoníku cele naplňována, takže zde pro 

řízení ve věci samé ani nevidím prostor.  

 

4.2.1 Náležitosti předběžného řízení 

 Pro předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí je věcně příslušný 

okresní soud. Místní příslušnost soudu (jedná se o výlučnou místní příslušnost) se 

určuje podle bydliště navrhovatele. V minulých letech byla místní příslušnost dočasně 

určována podle místa, kde se nachází společné obydlí, ale tato změna se ukázala jako 

problematická, a došlo proto k návratu k původní koncepci místní příslušnosti podle 

bydliště navrhovatele. Pokud totiž pronásledovaný navrhovatel opustil společné 

obydlí, mohl se stát soud s místní příslušností podle společného obydlí pro něj hůře 

dostupný než soud určený podle jeho nového bydliště, což nebylo příliš šťastné, 

protože v předběžném řízení se jedná o jeho ochranu, a soud by měl být proto vždy co 

nejblíže.  

  Aktivní legitimace pro podání návrhu na nařízení předběžného opatření 

vychází z § 751, 753 a 3021 občanského zákoníku. Návrh může podat manžel, 

rozvedený manžel, osoba žijící s manželi nebo rozvedenými manželi v rodinné 

domácnosti a každý, kdo žije s násilnou osobou bez ohledu na jejich vzájemný vztah. 
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Manželé a rozvedení manželé nemusejí splňovat podmínku společného bydlení 

v rodinné domácnosti. Manželé a rozvedení manželé mohou návrh podat i v případě, 

kdy násilí nesměřuje proti nim, ale proti jiné osobě žijící v rodinné domácnosti. 

Pasivně legitimován je pak násilný manžel, násilný rozvedený manžel a kdokoliv, kdo 

se páchá domácí násilí vůči osobě, s níž bydlí. V případě návrhu na zdržení se 

setkávání s navrhovatelem je aktivně legitimován pouze ten, jehož osobnost je 

dotčena; pasivně legitimován je pak ten, kdo se stalkingu nebo domácího násilí 

dopouští.  

 Řízení je zahajováno pouze na návrh, návrh je možné učinit ústně do 

protokolu. Navrhovatel je osvobozen od soudního poplatku. Jestliže soud návrhu 

vyhoví, zaplacení soudního poplatku je uloženo odpůrci. Návrh musí obsahovat 

obecné náležitosti, jména a bydliště účastníků a vylíčení skutečností, které osvědčují, 

že je společné bydlení nesnesitelné, nebo existenci nežádoucího sledování či 

obtěžování. Je třeba popsat, jak násilí probíhá, četnost útoků a jejich intenzitu, popsat 

chování násilníka navenek a jeho vztah k násilí, jeho případné závislosti nebo duševní 

choroby, popsat pocity navrhovatele a jeho schopnost na násilí reagovat a zajistit si 

bezpečí.  

Mnoho navrhovatelů sice tyto skutečnosti dobře popíše, ale zapomene na to, že 

je potřeba je rovněž osvědčit, jakkoliv to může být vzhledem ke skrytosti domácího 

násilí často obtížné. Nicméně pro osvědčení skutečností by bylo vhodné doložit 

alespoň úřední záznam policie, zprávu lékaře a čestná prohlášení svědků. Sice se zde 

obecně uplatňuje zásada vyšetřovací, avšak soud je pro případné obstarávání důkazů 

poměrně omezen lhůtou, v níž musí o návrhu rozhodnout. Lze shrnout, že návrh by 

měl obsahovat takové informace, aby po jeho přečtení soudce získal odpovědi na 

otázky z dotazníku SARA DN.  

Pokud návrh neobsahuje všechny náležitosti, soud vyzve navrhovatele k jejich 

doplnění. Jestliže návrh není včas doplněn (což se vzhledem ke krátké lhůtě stává 

poměrně často), soud návrh odmítne. Ovšem soud může zvolit i méně formální 

postup: navrhovatele si předvolá a návrh s ním doplní. Pokud jej nesežene, návrh 

odmítne. Odmítnutí návrhu není příliš velkým problémem, protože nezpůsobuje 

překážku věci rozsouzené, a návrh lze tudíž podat znovu. Navíc usnesení o odmítnutí 

může navrhovateli posloužit jako návod, jak návrh doplnit, aby splňoval všechny 

náležitosti.  
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 Účastníky předběžného řízení jsou navrhovatel, odpůrce a osoba, vůči níž 

násilí směřuje. Ne vždy je totiž tato osoba totožná s navrhovatelem, a kdyby nebyla 

v zákoně výslovně označena za účastníka, došlo by k zásahu do její autonomie vůle. 

Navrhovatelem smí být osoba starší 16 let. Nezletilý mladší 16 let smí iniciovat 

podání návrhu, čímž se myslí na případy, kdy dospělí v domácnosti žijící nejsou 

schopni domácí násilí sami řešit, zejména proto, že jsou jeho oběťmi. Jménem 

nezletilého podá návrh orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě 

plné moci, jestliže má nezletilý k jejímu udělení přiměřenou rozumovou a volní 

vyspělost. Návrh na zahájení řízení může podat rovněž státní zastupitelství nebo může 

do již zahájeného řízení vstoupit, nicméně informační povinnost o zahájení takového 

řízení vyplývá pouze z jednacího řádu soudu, ze zákona o zvláštních řízeních 

soudních či občanského soudního řádu nikoliv.  

 Soud je povinen o návrhu rozhodnout do 48 hodin bez jednání. Zajímavé je, že 

dříve zde byla rovněž prvotní lhůta „bezodkladně“, která dnes chybí, ale celkově se 

jeví lhůta jako velmi vhodně koncipovaná. V neakutních případech postačuje a pro 

akutní je na místě nejprve policejní vykázání. Soudu je dán čas, aby mohl 

navrhovatele předvolat k případnému doplnění návrhu nebo lépe posoudit skutkový 

stav, protože falešné oběti obecně přehánějí, zatímco skutečné naopak spíše 

bagatelizují. Usnesení soudu musí být účastníkům odesláno do 3 dnů od vydání a 

rozhodnutí je vykonatelné ode dne vydání.  

 Pokud soud návrhu vyhoví, uloží odpůrci zejména, aby opustil společné obydlí 

a jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se v něm a nevstupoval do něj, zdržel se 

setkávání s navrhovatelem a jeho nežádoucího sledování a obtěžování. Jedná se o 

demonstrativní výčet, a soud může tudíž uložit i povinnosti jiné, avšak vzhledem 

k jeho vázanosti návrhem by v něm musely být obsažené, což se v praxi téměř 

nestává. Předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce ode dne vykonatelnosti. 

Pokud předcházelo policejní vykázání, předběžné opatření neskončí uplynutím 

jednoho měsíce po dni vykonatelnosti, ale přičte se k němu ještě počet dní, které 

nestihly uplynout z policejního vykázání. S ohledem na právní jistotu ohrožené osoby 

i odpůrce je vhodné, aby soud přímo do výroku uvedl údaj o trvání předběžného 

opatření, nejlépe konkrétní den, kdy předběžné opatření končí. 

 V usnesení o předběžném opatření musí soud splnit poučovací povinnost 

k odpůrci i navrhovateli. Odpůrce musí být poučen o svém právu odnést si při výkonu 

rozhodnutí osobní cennosti, dokumenty a věci osobní potřeby, během trvání 
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předběžného opatření pak věci nezbytné k výkonu povolání či podnikání. Jiné věci si 

smí vzít, jen je-li to nezbytné z jiného vážného důvodu. Navrhovatel je poučen o 

dalších možných opatřeních k jeho ochraně. Toto poučení by mělo být formulováno 

individuálně s ohledem na konkrétní životní situaci navrhovatele, tedy např. možnost 

podat návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí či na rozvod manželství). 

Navrhovatel musí být vždy poučen o možnosti podat návrh na prodloužení doby trvání 

předběžného opatření včetně toho, do kdy je možné návrh podat. 

 Rozhodnutí o předběžném opatření se vykonává tak, že soud v součinnosti 

s příslušnými orgány veřejné moci vykáže povinného, odebere mu všechny klíče od 

obydlí a zakáže mu setkávat se s označenou osobou. Povinný vyzvedne své věci (v 

rozsahu uvedeném výše) a na výzvu soudu sdělí svou novou doručovací adresu. 

Pokud povinný předběžné opatření poruší, soud kdykoliv bezodkladně na návrh 

oprávněného provede opětovný výkon předběžného opatření. Soud může nařídit 

výkon podle § 351 občanského soudního řádu, podle něhož lze uložit pokutu až do 

výše 100 000 Kč podle závažnosti porušení povinností a možností povinného, a to i 

opakovaně. Tato pokuta nemůže být chápána jako sankce, nýbrž jako prostředek 

motivace k plnění povinností. 

Odpůrce má právo se proti usnesení obvyklým způsobem odvolat. Soud 

posoudí včasnost odvolání, odstraní případné vady a vybere soudní poplatek. Do 15 

dnů předloží spis odvolacímu soudu, který musí do 7 dnů od předání věci rozhodnout. 

Odvolatelé často spatřují nesprávnost rozhodnutí v tom, že soud rozhodl jen „od 

stolu“, avšak v nenařízení jednání naopak spočívá princip rozhodování o předběžných 

opatřeních, proto je takový odvolací důvod pochopitelně nepřijatelný. Kterýkoliv 

z účastníků řízení může rovněž podat návrh na zrušení předběžného opatření. Je třeba 

v něm tvrdit, proč již ohrožení dále netrvá, jaké jsou majetkové a jiné poměry 

účastníků a další okolnosti. Pokud je takový návrh zamítnut, znovu jej lze podat až po 

uplynutí 3 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí, což má podle mého názoru 

zabránit zahlcení soudu opakovaným a častým podáváním neopodstatněných návrhů.  

Navrhovatel má před uplynutím doby trvání předběžného opatření právo podat 

návrh na prodloužení doby trvání. Při řízení o prodloužení doby trvání se již zpravidla 

nařizuje jednání. Soud při něm posuzuje především trvání stavu ohrožení, majetkové a 

jiné poměry účastníků a další rozhodné okolnosti včetně dalších probíhajících řízení. 

Již samotným podáním návrhu se předběžné opatření prodlužuje do doby, než soud o 

návrhu na prodloužení rozhodne, na což má lhůtu 2 měsíců od podání návrhu. 
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Předběžné rozhodnutí se prodlužuje na dobu nezbytně nutnou, přičemž je třeba mít na 

paměti základní práva navrhovatele i odpůrce. Lze jej však prodloužit pouze tak, aby 

jeho celková doba trvání činila maximálně 6 měsíců. Navrhovatel ovšem nic nebrání, 

aby poté podal nový návrh na vydání předběžného opatření, jestliže k tomu má zvlášť 

závažné důvody podle § 752 občanského zákoníku.
73

 

 

4.2.2 Další občanskoprávní aspekty ochrany před domácím 

násilím 

 Kromě zvláštních ustanovení proti domácímu násilí se problematika domácího 

násilí v občanském zákoníku promítá i do právní úpravy rozvodu manželství a 

dědického práva. Podle § 762 odst. 2 občanského zákoníku nemá ten, kdo se na 

bývalém manželovi dopustil jednání majícího znaky domácího násilí, právo na 

výživné, i kdyby jinak podmínky pro jeho přiznání splňoval. Domácí násilí může být 

podle § 1482 odst. 1 občanského zákoníku rovněž důvodem dědické nezpůsobilosti 

pozůstalého manžela. Jestliže se vůči zůstaviteli dopustil jeho manžel činu 

naplňujícího znaky domácího násilí a v důsledku toho podal zůstavitel návrh na 

rozvod manželství, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný 

dědic.  

 Voňková upozorňuje na některé aspekty domácího násilí v souvislosti s péčí o 

děti. V poslední době je trendem svěřovat dítě do střídavé péče obou rodičů, ale 

nemělo by se tak dít za každou cenu, protože ne vždy je střídavá péče tím nejlepším 

pro dítě. V případech domácího násilí vhodná není, neboť násilný rodič může díky ní 

převzít kontrolu nad dítětem a diktovat podmínky, a tím vlastně nepřímo pokračovat 

v násilí vůči druhému rodiči. Násilný rodič také může pokračovat v přenášení 

násilných vzorců chování na dítě a zvyšovat riziko, že dítě se v dospělosti stane také 

agresorem, nebo obětí. V zájmu ochrany dítěte je někdy nutné, aby násilná osoba 

nesla následky svého jednání v podobě ztráty kontaktu s dítětem.  

Jestliže bylo dítě svědkem agrese rodiče vůči druhému rodiči, často se pak 

styku s násilným rodičem brání. V tomto ohledu je velmi škodlivý institut tzv. 

navykacího režimu, který může být soudem nařízen. Takové násilné budování vztahu 

k rodiči od dítěte vyžaduje, aby se přes patologický vztah mezi rodiči přeneslo, což je 
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přirozeně nad jeho síly a možnosti. Soud by měl tedy mít především na paměti 

ochranu dítěte před týráním a násilím, nikoliv nařizovat střídavou péči bez rozmyslu, a 

jejím prostřednictvím tak násilí legalizovat.
74

 

 

4.3 Trestněprávní nástroje ochrany před domácím 

násilím 

 Ještě než se zaměřím podrobněji na předběžná opatření, trestné činy a ochranu 

obětí, stojí za to zmínit některé další trestněprávní aspekty, které se domácího násilí 

dotýkají. Jedním z problémů je požadavek souhlasu poškozeného s trestním stíháním 

pro některé trestné činy podle § 163 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení obsahuje velmi 

široký výčet trestných činů, z nichž řada může být páchána v rámci domácího násilí, 

např. ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, sexuální nátlak, 

znásilnění (manželem či partnerem), nebezpečné pronásledování a vyhrožování, 

porušování domovní svobody, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo 

nebytovému prostoru. 

Jakkoliv bylo původní ideou tohoto ustanovení chránit poškozeného před 

následky stíhání osoby blízké, v případech domácího násilí se často obrací proti 

poškozenému. Na poškozeného, tedy týranou osobu poznamenanou domácím násilím, 

klademe tíhu odpovědnosti za potrestání pachatele, přitom pro tyto oběti bývá už tak 

velmi náročné pouhé oznámení týrání. Pachatel na ně může navíc snadno vyvíjet 

nátlak, vydírat je a zastrašovat, což v závěru vede k sekundární viktimizaci oběti a 

beztrestnosti násilníka.  

Zákonodárce u vědomí těchto možných negativních dopadů zařadil nově 

ustanovení § 163a, podle něhož není za některých podmínek souhlasu poškozeného 

třeba. Pro případy domácího násilí připadá v úvahu podmínka nedání nebo zpětvzetí 

souhlasu v tísni vyvolané výhružkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. Toto 

ustanovení by mohlo být aplikováno prakticky na všechny oběti domácího násilí, 
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avšak v praxi se setkáváme s neochotou policie jej využít, zejména kvůli obtížnému 

dokazování.
75

 

Jestliže je pachatel odsouzen za trestný čin v souvislosti s domácím násilím, je 

třeba pamatovat na některá specifika ukládání sankcí. Ačkoliv je trendem uplatňovat 

v širší míře alternativní tresty, řada z nich je pro tento typ násilníků nevhodná. 

Kupříkladu domácí vězení je pochopitelně nepřijatelné už z povahy věci, peněžitý 

trest nejspíše negativně zasáhne rodinu pachatele, tedy právě oběti jeho jednání. Jako 

nevhodné se jeví i použití odklonů od trestního řízení, obzvlášť pokud by byla jeho 

součástí mediace. Ta je obecně pro domácí násilí spíše nepoužitelná, protože zde 

nejde o běžný konflikt, ale o budování moci a kontroly nad obětí, a ze strany oběti tak 

logicky není o čem vyjednávat. Namísto mediace je mnohem přínosnější budování a 

rozvíjení programů pro násilníky zaměřených na zvládání agrese, které mohou být 

absolvovány buď při výkonu trestu odnětí svobody, nebo i jako tzv. přiměřená 

povinnost.
76

 

 

4.3.1 Předběžné opatření podle trestního řádu 

 Předběžná opatření jsou právně upravena v hlavě čtvrté, oddílu osmém zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Tato právní úprava je poměrně nová, do trestního řádu byla vložena teprve v roce 

2013 v souvislosti s ochranou obětí trestných činů. Jejím obecným účelem je generální 

i individuální prevence. Je chráněna jak celá společnost, tak samozřejmě i život, 

zdraví, svoboda a lidská důstojnost jednotlivce, u něhož je tím zabraňováno 

prohloubení primární viktimizace a vzniku sekundární. 

 Předběžným opatřením lze uložit obviněnému taxativně vymezený okruh 

povinností. V souvislosti s domácím násilím se nabízí zejména zákaz styku s určitými 

osobami a zákaz vstupu do obydlí. Zatímco o uložení zákazu styku s určitými osobami 

rozhoduje v přípravném řízení státní zástupce, o zákazu vstupu do obydlí rozhoduje 

soudce na návrh státního zástupce, neboť se jedná o větší zásah do svobody 

obviněného. V řízení před soudem pak v obou případech rozhoduje předseda senátu. 

                                                 
75

 VANDUCHOVÁ, Marie. K právní ochraně obětí domácího násilí. Obete kriminality. Bratislava: 

Eurokódex, 2010, 353-358. ISBN 978-80-89447-36-7.  
76

 VANDUCHOVÁ, Marie. K ochraně před domácím násilím v novém trestním zákoně. Pocta Sentě 

Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, 575-583.  

ISBN 978-80-7357-432-1.  



52 

 

Dále by podle mého názoru mohl pro případy domácího násilí připadat v úvahu ještě 

zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. 

Předběžné opatření lze uložit obviněnému od zahájení trestního stíhání do 

právní moci rozsudku nebo jiného rozhodnutí, jímž řízení končí. Je ukládáno z moci 

úřední, ale lze k němu podat podnět. Pro rozhodnutí o předběžném opatření není 

stanovena žádná lhůta, avšak z povahy věci je nutné rozhodovat co nejrychleji, aby 

nebyl jeho účel zmařen. Délka trvání předběžného opatření není stanovena - trvá, 

dokud to vyžaduje účel, pro který bylo uloženo, nejdéle však do právní moci 

rozsudku. Jelínek s tímto konceptem nesouhlasí a domnívá se, že by měla být 

stanovena maximální doba trvání, jako je tomu u vazby, zejména kvůli problematické 

aplikaci ustanovení omezujících svobodu obviněného v praxi.  

Při stanovení počátku trvání předběžného opatření v návaznosti na vykázání se 

postupuje jinak než v případě předběžného opatření podle zákona o zvláštních 

řízeních soudních. Jestliže předběžnému opatření předchází vykázání, v rozhodnutí o 

předběžném opatření se uvede, že zákaz vstupu do obydlí počíná až prvním dnem po 

skončení výkonu vykázání. Nedochází zde tedy k duplicitní ochraně jako v případě 

občanskoprávního předběžného opatření, kdy vykázání trvá až do nabytí právní moci 

předběžného opatření, zatímco předběžné opatření je vykonatelné ode dne vydání.  

Při rozhodování o předběžném opatření je třeba vycházet ze skutkových 

okolností. Musejí být takového rázu, že z nich plyne důvodná obava z opakování 

trestné činnosti, dokonání trestného činu nebo vykonání trestného činu, který 

obviněný připravoval nebo jím hrozil. Skutečnosti musí nasvědčovat tomu, že skutek 

byl spáchán, je trestný a spáchal ho obviněný. Předběžné opatření se uloží pouze 

v případě, že jeho účelu nelze dosáhnout jinak, a při rozhodování o něm se rovněž 

přihlédne k opatřením učiněným podle jiných předpisů. Jestliže je uložen zákaz styku 

rodiče s dítětem, je třeba vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

Proti usnesení o předběžném opatření může obviněný podat stížnost, ta však 

kvůli ochraně ohrožených osob nemá odkladný účinek. Odkladný účinek má naopak 

pouze stížnost poškozeného či státního zástupce proti rozhodnutí o zrušení 

předběžného opatření. Jestliže obviněný předběžné opatření porušuje, lze mu udělit 

pořádkovou pokutu, uložit jiné předběžné opatření nebo jej umístit do vazby.
77
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4.3.2 Týrání osoby žijící ve společném obydlí a další trestné činy 

související s domácím násilím 

 Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí je právně upraven v § 199 

zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 

skutkovou podstatu postihující domácí násilí, což Jelínek
78

 považuje za zkratkovité a 

nepřesné, ovšem bez bližšího vysvětlení. Domnívám se, že toto zjednodušení je, 

obzvláště pro účely osvěty a prevence před domácím násilím, zcela přijatelné a ve 

velké míře pravdivé. Podle Draštíka tato skutková podstata významně posiluje 

ochranu osob ohrožených domácím násilím, tedy násilím ve vzájemném vztahu osob 

blízkých. Podle mého názoru zde Draštík poněkud nepřesně zvolil výraz „osoba 

blízká“, neboť ani teoretické definice domácího násilí, ani skutková podstata trestného 

činu týrání osoby žijící ve společném obydlí se neomezují pouze na osoby blízké 

v právním slova smyslu.  

 Tato skutková podstata je přínosná tím, že umožňuje na domácí násilí pohlížet 

komplexně, nikoliv postihovat jen dílčí útoky, neboť celkové souvislosti a historie 

vztahu jsou pro domácí násilí charakteristické a jsou důležité pro posouzení jeho 

nebezpečnosti. S tím souvisí zvláštní fakt, že skutkovou podstatu lze naplnit mnoha 

různými způsoby. Dílčí útoky mohou samy o sobě naplňovat i skutkovou podstatu 

jiného činu (např. ublížení na zdraví), ale jelikož dílčí útoky obvykle mají mírnější 

následky než následky v celkovém kontextu domácího násilí, dochází zde k faktické 

konzumpci a pachatele je třeba postihnout podle skutkové podstaty závažnějšího 

trestného činu, tedy týrání osoby žijící ve společném obydlí.
79

  

 Kvalifikačním znakem tohoto trestného činu je místo, kde předmět útoku žije. 

Týraná osoba (osoba blízká i jiná) musí žít s pachatelem ve společném obydlí. Tento 

pojem navazuje na pojem obydlí podle § 133 trestního zákoníku, tudíž společným 

obydlím může být dům, byt, chata, ubytovna, kolej apod. Znak společného obydlí 

nelze pochopitelně vnímat jako vymezení místa, kde může k trestnému činu dojít, ale 
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jako vymezení vztahu násilníka a týrané osoby. K trestnému činu může docházet 

kdekoliv.
80

  

Podmínkou není vedení společné domácnosti, postačuje pouhé společné 

bydlení bez ohledu na právní vztah k němu a bez ohledu na charakter vztahu mezi 

osobami, může jít tedy např. i o vztah mezi podnájemcem a nájemcem. Pokud týraná 

osoba ukončí společné soužití a odstěhuje se, není možné případné další týrání podle 

této skutkové podstaty postihovat.
81

 To se pochopitelně nevztahuje na předchozí 

jednání (to, že při trestním stíhání již žije násilník a týraná osoba odděleně, nemá vliv 

na posouzení jednání). 

 Týrání je zaviněné jednání ve formě úmyslu. Rozumí se jím působení 

fyzických i psychických útrap, přesněji řečeno zlé nakládání určité míry trvalosti a 

intenzity, která vyvolá stav, jejž týraná osoba pociťuje jako těžké příkoří. Nutné je 

vždy posuzovat jednání v celkových souvislostech: v některých případech může i 

soustavné psychické násilí s ojedinělými fyzickými útoky postačovat k naplnění 

skutkové podstaty, neboť fyzické útoky zvýší intenzitu působení na psychiku osoby 

tak, že jej již bude pociťovat jako těžké příkoří.  

Okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby jsou týrání zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem, způsobení těžké újmy na zdraví, týrání nejméně 

dvou osob a týrání po delší dobu. Postačuje pro ně nedbalostní forma zavinění. Zvlášť 

surovým způsobem se rozumí např. vyšší míra brutality či použití více forem násilí.
82

 

Jelínek
83

 uvádí použití fyzického i psychického násilí, což je podle mě nepřesné, 

neboť k psychickému násilí dochází z podstaty věci vždy. Posouzení, zda došlo 

k týrání zvlášť trýznivým způsobem, se naopak musí provádět ze pohledu oběti – jak 

týrání vnímala vzhledem ke svému fyzickému a psychickému zdraví. Význam pojmu 

„po delší dobu“ je nutno posuzovat vzhledem ke způsobu týrání, jeho intenzitě a 

četnosti. Je možné, že v některých případech bude tato podmínka naplněna již v řádu 

měsíců. 
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 Jak již bylo uvedeno, kvůli faktické konzumpci je vyloučen souběh trestného 

činu týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestnými činy ublížení na zdraví a 

ublížení na zdraví z nedbalosti, ale je možný souběh s trestnými činy těžké ublížení na 

zdraví, zabití a vražda. Skutková podstata trestného činu týrání svěřené osoby je 

speciální ke skutkové podstatě trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, 

tudíž je jejich jednočinný souběh vyloučen.
84

 Šubrt tento všeobecně přijímaný názor 

nijak nerozporuje, ba naopak, ale konstruuje situaci, za níž by takový souběh možný 

byl, a která je podle mě dobře v praxi použitelná. Pokud je dítě svědkem týrání mezi 

rodiči, může už to samo o sobě u něj vyvolat pocity těžkého příkoří. Jestliže je 

násilník osobou, jíž je dítě svěřeno do péče, je tedy možné, aby se dopustil týrání 

osoby žijící ve společném obydlí násilím vůči své partnerce a zároveň týrání svěřené 

osoby tím, že takovým jednáním způsobuje osobě svěřené silné příkoří.
85

  

 Trestný čin týrání svěřené osoby může být někdy uplatněn v případech 

chápaných jako domácí násilí. Jeho skutková podstata je vůči skutkové podstatě 

trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí speciální tím, že u trestného 

činu týrání svěřené osoby je předmětem osoba zvláštních vlastností. Ty jsou dány 

vztahem péče nebo výchovy mezi pachatelem a týranou osobou, kterou je dítě nebo 

zletilá osoba, jež není sama schopna si opatřit pomoc. Povinnost péče pachatele o 

osobu může vzniknout i pouze fakticky. Rozdíl mezi těmito dvěma trestnými činy se 

projevuje v trestní sazbě, která je v případě týrání svěřené osoby vyšší, neboť se jedná 

o bezmocnější osoby, požívající větší ochranu. 

 V souvislosti s domácím násilím je možné použít trestný čin zabití. Jedná se o 

privilegovanou skutkovou podstatu ke skutkové podstatě trestného činu vraždy, která 

je vhodná zejména pro situace, kdy dlouhodobě týraná osoba je vyprovokována 

k usmrcení násilníka. Tyto případy musely být dříve posuzovány jako vražda, což 

často přinášelo příliš přísné tresty vzhledem k okolnostem, za nichž k usmrcení došlo. 

Domácího násilí se rovněž týkají další poměrně nové trestné činy: nebezpečné 

vyhrožování a nebezpečné pronásledování. Jedná se o předsun trestního postihu, který 

umožňuje potrestat již počáteční fáze škodlivého jednání a slouží jako prevence 

nebezpečnějších útoků.  
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V ochraně před domácím násilím se může uplatnit také trestný čin maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který umožňuje postihnout závažnější a 

opakované porušení vykázání nebo občanskoprávního či trestněprávního předběžného 

opatření. Takové jednání může být navíc potrestáno i přísnější trestní sazbou, neboť ta 

se vztahuje na porušení zákazu styku s navrhovatelem a zákazu vstupu do obydlí, 

které jsou právě v souvislosti s domácím násilím ukládány.
86

 

 

4.3.3 Ochrana obětí trestných činů 

 Ochranu obětí právně upravuje především zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění 

pozdějších předpisů, který je účinný od 1. července 2013. Definuje oběť jako fyzickou 

osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem 

obohatil. Jestliže byla trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též 

její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo 

registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.  

 Pojmy „poškozený“ ve smyslu trestního řádu a „oběť“ ve smyslu zákona o 

obětech trestných činů se ne zcela překrývají. Celkově lze spatřovat rozdíl v tom, že 

poškozený má význam jako strana trestního řízení a oběť je primárně adresátem 

zvláštní péče. Jinými slovy, v současnosti je trendem zájem o oběti a posilování jejich 

práv, neboť dlouhou dobu byly v postavení poškozeného pouze využívány k naplnění 

účelu trestního řízení.
87

 To podle mého názoru nutně vedlo k všeobecnému pocitu 

nespravedlnosti, že pachatel je právem více chráněn než oběť jeho jednání.  

Oběť je ve většině aspektů pojem širší než poškozený. Poškozeným je ten, 

komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví nebo způsobena majetková škoda či 

nemajetková újma. Naproti tomu obětí je i ten, u něhož pouze mělo dojít k těmto 

následkům, což znamená, že právní úprava se vztahuje i na přípravu a pokus trestného 

činu. Poškozeným není, na rozdíl od oběti, ten, kdo je činem pouze morálně či jinak 

poškozen (např. pozůstalí po obětech). Zatímco poškozenému se nahrazuje jenom 

újma v příčinné souvislosti s trestným činem, v případě obětí se klade důraz rovněž na 
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předcházení sekundární újmě. V jednom ohledu je však přece jen pojem oběti užší: 

obětí může být pouze fyzická osoba.
88

  

  Zákon upravuje rovněž speciální kategorii tzv. zvlášť zranitelné oběti, u níž je 

větší riziko vzniku sekundární újmy, a proto zasluhuje silnější ochranu. Z podstaty 

věci jsou zranitelné všechny oběti, ale vzhledem k osobě oběti, její životní situaci, 

povaze trestného činu apod. jsou některé považovány za zranitelnější. Domnívám se, 

že oběť domácího násilí naplňuje charakteristiku zvlášť zranitelné oběti, jelikož u ní 

hrozí vznik sekundární újmy kvůli její životní situaci a s ohledem na vztah k osobě 

podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. Bohužel ani Gřivna, ani 

Jelínek
89

 ji ve výčtu možných zvlášť zranitelných obětí nezmiňují, ačkoliv domácí 

násilí rozhodně není ve společnosti okrajovou záležitostí.  

Oproti ostatním obětem jsou zvlášť zranitelným obětem poskytnuty některé 

výhody: právo na bezplatnou odbornou pomoc, zabránění kontaktu s pachatelem i 

bezprostředního vizuálního kontaktu s ním, právo na volbu pohlaví vyslýchající osoby 

a tlumočníka, provádění výslechu obzvláště citlivě a osobou vyškolenou, omezení 

opakování výslechu (či při opakování výslech stejnou osobou), právo na právní pomoc 

poskytovanou zmocněncem bezplatně. Děti coby zvlášť zranitelné oběti mají ještě 

některá další práva, hlavně v souvislosti s vedením výslechu.
90

 

  Oběti trestných činů mají právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na 

informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, 

právo na ochranu před druhotnou újmou a právo na peněžitou pomoc. Odborná pomoc 

zahrnuje psychologické a sociální poradenství, právní informace a pomoc a 

restorativní programy. Oběť má právo na celou řadu informací, některé jsou 

poskytovány ústně, jiné písemně, některé pouze na žádost. Vždy však musejí být 

podávány srozumitelně s ohledem na osobu oběti a její stav, bezprostředně po 

trestném činu je nutné poskytnout jen základní informace, aby oběť nebyla zahlcena. 

Ochrana před hrozícím nebezpečím v sobě obsahuje jak ochranu policií podle zákona 

o policii, tak i použití institutů vykázání, předběžného opatření, eventuálně zvláštní 

ochrany svědka.  
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Účel ochrany před hrozícím nebezpečím naplňují rovněž informace o pohybu 

pachatele poskytované podle § 11 zákona o obětech trestných činů. Příslušný orgán 

činný v trestním řízení poskytne oběti na její žádost informaci o stavu trestního řízení, 

pravomocné rozhodnutí, kterým trestní řízení končí a informaci, že trestní řízení 

nebylo zahájeno. Oběť může policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci, v řízení před 

soudem pak soudu podat žádost o informaci o propuštění či uprchnutí obviněného 

z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody, ústavního ochranného léčení a 

zabezpečovací detence, přerušení výkonu trestu odnětí svobody, změně formy 

ochranného léčení na ambulantní, změně zabezpečovací detence na ochranné léčení a 

o vydání obviněného nebo odsouzeného do jiného státu. Věznice, poskytovatel 

zdravotních služeb nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence informují o těchto 

skutečnostech bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doby, kdy nastala oznamovaná 

skutečnost. Jestliže byl obviněný nebo odsouzený propuštěn nebo uprchl a existuje 

důvodná obava, že oběti hrozí nebezpečí, a oběť nepodala žádost o informace, 

příslušná instituce informuje policejní orgán, který oběť vyrozumí a učiní potřebná 

opatření k zajištění jejího bezpečí. 

Ochrana soukromí vyjadřuje především zákaz zveřejnit totožnost oběti. S tím 

úzce souvisí i ochrana před sekundární újmou, která je realizována např. 

prostřednictvím zabránění kontaktu s pachatelem a šetrného vedení výslechu. Pro 

ochranu oběti může být užitečné prohlášení poškozeného, který je zároveň obětí podle 

zákona o obětech trestných činů, o dopadu trestného činu na jeho dosavadní život 

podle § 43 odst. 4 trestního řádu. Oběť v něm vylíčí veškeré následky trestného činu, 

které pociťuje, a takové prohlášení, je-li písemné, je považováno za listinný důkaz, 

sloužící zejména k lepší individualizaci trestu a stanovení náhrady újmy.  

 V souvislosti s ochranou obětí trestných činů je vhodné zmínit některé 

základní zásady výslechu oběti, které by si měli především policisté dobře osvojit 

kvůli prevenci sekundární viktimizace. Při výslechu je třeba udržovat vhodnou 

vzdálenost od vyslýchané osoby a zrakový kontakt, hlídat držení těla a tělesné signály 

a aktivně naslouchat. Policista by se měl nebát používat neoficiální styl a říkat i věci, 

které považuje za samozřejmé, např. oběť ujišťovat, že je v bezpečí. Policisté někdy 

úporně dodržují nestrannost a rezignují na osobní přístup, přitom přirozeně lze 

vyjadřovat emoce a sympatie a zároveň být nestranný (např. vyjádřit, že si je vědom, 

že otázky jsou nepříjemné, ale že jsou nezbytné).  
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Pro získání správných a přesných informací je důležité, aby oběť dostala čas 

na formulování svých myšlenek a nebyla tlačena k rychlým odpovědím. Oběti bývají 

často zmatené a nemají srovnané myšlenky, proto by policista měl vždy shrnout celé 

sdělení, aby se ujistil, že oběť se opravdu chtěla vyjádřit tak, jak to vyznělo. Policisté 

by se také měli naučit rozpoznávat falešné oběti, což samozřejmě není snadné. 

Objevují se různé údaje o jejich počtu, na jejichž základě někdy policisté projevují 

apriorní nedůvěru ke všem obětem, a mnohdy je tak velmi poškozují. Měli by mít 

proto na paměti, že počet falešných obětí je obecně spíše nadhodnocován.
91
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5 Prevence domácího násilí a pomoc obětem 

 Za poslední roky došlo v Česku ke značnému pokroku v prevenci domácího 

násilí i v kvalitě a možnostech pomoci jeho obětem. Přesto se ne vždy podaří orgánům 

činným v trestním řízení domácí násilí rozpoznat, tím spíše v případě mužské oběti. 

Policie v Trutnově před lety řešila případ muže pobodaného jeho partnerkou. Ačkoliv 

byl pár policii již dobře znám díky předchozím „šarvátkám“, případ vyšetřovala jen 

jako přestupek proti občanskému soužití, stejně jako jiná napadení v minulosti. Nikdo 

si nedal jednotlivá napadení do souvislosti, ačkoliv šlo o domácí násilí vykazující 

všechny typické znaky. Partnerka muže opakovaně napadala, poškozovala jeho 

automobil a křivě jej obviňovala z pohlavního zneužívání syna, přičemž tyto incidenty 

byly cyklicky střídány s obdobími klidu a usmíření. Muž jí ustupoval, dával jí peníze a 

dokonce se omlouval za způsobení bolesti, když se bránil jejímu útoku nožem, čímž 

podle mého názoru naplňoval charakteristiky oběti domácího násilí.  

Pobodání bylo státní zástupkyní později překvalifikováno na pokus vraždy a 

obviněná byla umístěna do vazby. Po propuštění z vazby pokračovala v napadání 

partnera – rozbila okno jeho bytu a fyzicky jej s pomocí svého známého napadla. Přes 

to všechno se soud s právní kvalifikací pokusu vraždy neztotožnil a obviněnou 

potrestal pouze za pokus ublížení na zdraví, a to podmíněným odnětím svobody 

s povinností podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy.
92

  

Postup orgánů činných v trestním řízení považuji v tomto případě za chybný v mnoha 

ohledech, neboť od počátku nedokázaly domácí násilí rozpoznat a využít možností, 

které právní řád k pomoci obětem nabízí.  

K podobným případům však dochází stále a mohou mít i tragické následky. Na 

konci loňského roku byla ve středních Čechách zavražděna žena, matka dvou dětí, po 

dlouhodobém domácím násilí. Došlo k tomu přesto, že okolí o problematické situaci 

v rodině vědělo a policie na místo opakovaně vyjížděla. Systém ochrany před 

domácím násilím v obecné rovině funguje dobře, ale je třeba dbát na kvalitní 

proškolování policistů, aby k takovým tragickým, byť ojedinělým, událostem 

nedocházelo.
93

 Dnes jsou již k dispozici nástroje včasné intervence, oproti dřívějšku, 

kdy bylo možné reagovat až na domácí násilí dosahující intenzity trestného činu, a je 

                                                 
92

 ONDRÁČEK, Zdeněk. Muž jako oběť domácího násilí. Kriminalistický sborník. 2009, 53(3), 26-29.  
93

 http://www.domacinasili.cz/aktuality/n224-zakon-na-ochranu-pred-domacim-nasilim-existuje-desaty-

rok/ (citováno 21. 6. 2016) 

http://www.domacinasili.cz/aktuality/n224-zakon-na-ochranu-pred-domacim-nasilim-existuje-desaty-rok/
http://www.domacinasili.cz/aktuality/n224-zakon-na-ochranu-pred-domacim-nasilim-existuje-desaty-rok/


61 

 

třeba jich využívat. Pomocí vykázání či předběžného opatření lze rovněž zajistit 

bezpečí oběti v prostředí jejího domova, což urychluje zlepšení jejího psychického 

stavu. Koneckonců je tím reflektováno i morální hledisko – násilník je tím, kdo musí 

pohodlí domova opustit a nést sociální dopady s tím spojené.
94

 

 

5.1 Některé organizace pomáhající obětem 

 Bílý kruh bezpečí je nejspíše nejznámější organizací pomáhající obětem 

trestných činů. Byl založen již v roce 1991 a poskytuje psychologické, sociální a 

právní poradenství všem obětem kriminality, není tedy zaměřen pouze na domácí 

násilí. Pomoc realizuje jak prostřednictvím mnoha svých poraden po celé zemi, tak 

prostřednictvím několika telefonních linek.
95

 Jednou z nich je i DONA linka, 

specializovaná na oběti domácího násilí. Funguje nepřetržitě od roku 2011 a pomáhá 

diskrétně svědkům i obětem domácího násilí, zejména tím, že její akreditovaní 

konzultanti nabízejí okamžitou podporu, poskytují praktické rady pro další postup a 

pomáhají zorientovat se v možných právních ochranných institutech a v dostupných 

sociálních službách.
96

 

 Oproti Bílému kruhu bezpečí se ROSA zaměřuje pouze na pomoc obětem 

domácího násilí, a to konkrétně obětem ženským. Existuje od roku 1993 a obětem 

domácího násilí poskytuje krizovou intervenci, sociální poradenství, krizovou 

telefonní linku a azylové bydlení.
97

 To má z důvodu bezpečí obětí domácího násilí 

utajenou adresu a slouží jako dočasné zázemí pro týrané ženy s dětmi. Pro akutní 

pomoc jsou určeny pokoje v azylovém domě, azylový byt je následnou pomocí pro již 

samostatnější ženy. Součástí pobytu v azylovém domě jsou konzultace s psychology i 

sociálními pracovníky, aby ohrožené ženy mohly svoji situaci co nejrychleji vyřešit a 

zvládly se vrátit do života bez násilí. Poradny a azylový dům ROSA jsou bohužel 

dostupné pouze v Praze.
98

    

 Organizace proFem se také zaměřuje na ženy, na rozdíl od ROSY se však 

věnuje i jiným formám násilí na ženách. Výrazně působí hlavně v oblasti vzdělávání, 
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prevence a lobbingu, avšak nabízí samozřejmě i služby pro oběti domácího násilí.
99

 

V centru její pozornosti stojí právní poradenství. Je realizováno v rámci projektu 

AdvoCats for Women, v němž již od roku 1998 poskytují právníci a právničky 

bezplatné poradenství na dobrovolnické bázi či za drobnou odměnu. Právní 

poradenství funguje na telefonní lince, na internetových stránkách organizace a také 

na několika pobočkách v Praze a středních Čechách. Je zaměřeno na trestněprávní a 

občanskoprávní (rodinněprávní) problematiku spojenou s domácím násilím.
100

 

 Acorus je organizace zaměřená na problematiku domácího násilí bez ohledu na 

pohlaví. Nabízí sociální poradenství, terapeutické činnosti, krátkodobé ubytování pro 

ohrožené ženy v rámci krizové pomoci a azylový dům, v němž se jeho obyvatelky 

účastní terapeutických skupin, vzdělávacích kurzů i programů pro matky a děti.
101

 

Některé organizace pomáhající v oblasti domácího násilí (z výše uvedených jsou to 

proFem a právě Acorus) jsou sdruženy v Koalici neziskových organizací proti 

domácímu násilí (KOORDONA). Jedná se o volné sdružení organizací, které si dávají 

za cíl boj proti domácímu násilí a násilí na ženách, vedení azylových domů, 

poskytování poradenství a tvorbu osvětových kampaní.
102

 

 

5.1.1 Intervenční centra 

 Intervenční centra jsou právně upravena v § 60a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o službu sociální prevence 

zacílenou na osoby ohrožené domácím násilím. Intervenční centrum nabízí svou 

pomoc, kdykoliv se o ohrožení domácím násilím dozví, např. přímo od osoby 

ohrožené nebo od osoby s ní žijící. Tím plní funkci nízkoprahového zařízení pro 

kohokoliv, kdo má problém související s domácím násilím, a působí tak rovněž 

v oblasti primární prevence. Služby intervenčního centra jsou ovšem hlavně navázány 

na institut policejního vykázání: do 48 hodin od okamžiku, kdy policie doručí kopii 

úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru, má toto povinnost nabídnout 

ohrožené osobě pomoc. Jde tak o jedinou sociální službu, která poskytuje pomoc i bez 

vyžádání klienta.  
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 Intervenční centra nabízejí ambulantní, terénní i pobytové služby. Zajišťují 

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních 

záležitostí a v případě pobytových služeb také ubytování a stravu. Mají za úkol 

koordinovat spolupráci a informovanost mezi intervenčními centry, dalšími 

poskytovateli služeb, policií, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány, 

neboť právě takový komplexní přístup je podle mě pro pomoc obětem domácího násilí 

nezbytný.  

 

5.2 Osvětové a preventivní projekty 

 V minulých letech i v současnosti proběhlo mnoho kampaní a osvětových 

projektů zaměřených na domácí násilí. Některé zvyšují všeobecné povědomí o 

problému, některé se specializují na konkrétní ohrožené skupiny. Bílý kruh bezpečí se 

zaměřuje hlavně na publikační činnost a vzdělávání odborníků, např. z řad policistů, 

soudců, zdravotníků. Jeho cílem je zlepšování výkonu spravedlnosti v praxi, s čímž 

souvisí i jeho expertní činnost a účast na legislativním procesu.
103

  

 V současnosti probíhá celostátní kampaň „Mlčení bolí“, která si klade za cíl 

informovat o poslání intervenčních center, prolomit tabu domácího násilí a mýty 

okolo něj. Tento projekt je organizován Asociací pracovníků intervenčních center 

(APIC) a vedle kampaně, do níž se zapojily některé známé osobnosti, zahrnuje také 

výzkum mezi odborníky a tvorbu výukových materiálů pro instituce zainteresované 

v pomáhání obětem domácího násilí.
104

  

 Zajímavá je osvětová činnost organizace ROSA, která se vždy věnuje určitému 

užšímu tématu. V současnosti je to projekt „Stop násilí pro zdravotnictví“ v rámci 

programu „Dejme (že)nám šanci“, který má zvýšit povědomí o domácím násilí mezi 

lékaři a zdravotníky, protože právě oni jsou často ti první, na něž se oběti obracejí, a 

měli by proto umět účinně reagovat, aby oběť neodradili.
105

 Projekt „Umění říci NE“ 

se zabýval ochranou seniorů před domácím násilím i jinými formami násilí, jeho 

součástí byly přednášky, informační materiály i videa.
106

  

Za nejdůležitější považuji osvětu dětí a mládeže. Projekt ROSY „Stopnasili.cz 

na školách“ se zaměřuje na prevenci domácího násilí, šikany a dalších jevů. V jeho 
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rámci jsou pořádány semináře pro studenty o domácím násilí a bezpečnosti a 

vydávány publikace pro pedagogy o násilí ve vztazích a rozpoznání domácího násilí 

v rodině žáka. Pro mládež mají internetové stránky ROSY dokonce samostatnou 

sekci. V ní se mohou děti a teenageři dozvědět, co násilí ve vztahu je, jak jej a jeho 

varovné signály rozpoznat, jak zvládat vztek a kam se obrátit o pomoc, když se 

domácí a partnerské násilí týká jich nebo jejich blízkých.
107

 Důležitost práce s mládeží 

si uvědomuje i proFem, který pořádá preventivní workshopy pro střední a vyšší 

odborné školy v projektu „Mluvme spolu o domácím násilí“.
108

 Vzhledem k tomu, že 

partnerské násilí mezi mladými je reálným a závažným problémem, jak uvádím 

v předchozích kapitolách své práce, považuji prevenci v této oblasti za velmi zásadní.  

Konečně do prevence domácího násilí patří i programy pro násilné osoby, 

které se v poslední době začínají rozvíjet. SOS centrum Diakonie ČCE v Praze nabízí 

terapeutické programy pro násilníky, které mají vést ke zlepšení rodinné komunikace 

a osvojení nenásilného řešení konfliktů. Účastníci konzultací se naučí porozumět 

svým projevům, rozpoznávat zátěžové situace, kontrolovat své chování, pochopit 

následky násilného jednání a přijmout za ně odpovědnost. Podobné programy 

poskytuje i několik dalších institucí po celé zemi.
109

  

 

5.2.1 Amatérské iniciativy 

 Za zmínku stojí, že osvěta a pomoc obětem není pouze v rukou profesionálních 

organizací. Zajímavou amatérskou iniciativou je „Nenech mě bý-í-t“, jež se profiluje 

jako komunita obětí domácího násilí, které mají své záležitosti vyřešené a nyní 

nabízejí svou pomoc pod heslem „oběti obětem“.
110

 Spolek založila fotografka Tereza 

Pomschárová, která sama domácí násilí zažila a rozhodla se předat své zkušenosti 

ostatním. Ve spolupráci s dalšími ženami vytvořila silnou fotografickou kampaň, 

zobrazující týrané ženy s číselnými údaji o počtu napadení, jimž čelily, než se 

rozhodly domácímu násilí vzepřít. Kromě osvětové činnosti spočívá těžiště činnosti 

spolku v konzultacích s oběťmi, předávání osobně vyzkoušených rad a učení 

rozpoznávat manipulaci.
111

 Kontakt bývalých obětí spolupracujících se spolkem 
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a současných obětí domácího násilí probíhá převážně v uzavřené facebookové 

skupině.
112

 

 Bohužel ne všechny amatérské aktivity jsou stejně hodnotné a kvalitní. Jako 

nepříliš vydařená se mi jeví iniciativa Zdeňka Macury „Stop tyranům“. Deklaruje, že 

kromě domácího násilí se bude zaměřovat mj. i na „týrání ze strany úřadů“, což mi 

připadá trochu matoucí a nejasné. V nejnovějším krátkém textu pro změnu autor 

povrchně a chaoticky informuje o psychopatech a jednání s nimi, kde dává 

nekonkrétní rady o tom, že „psychopatie je zlo“ a je třeba se jí postavit jako hrdina. 

Tato a další tvorba autora nepůsobí dobrým dojmem, což je naštěstí trochu vyváženo 

odkazy na některé profesionální pomáhající organizace a jejich projekty. Autor ovšem 

pořádá i vlastní přednášky, u nichž mám vzhledem k jeho písemné tvorbě pochyby o 

jejich kvalitě a o tom, že neudělají více škody než užitku.
113

  

Poněkud nešťastně pojal i jakýsi návod na rozpoznání domácího násilí 

v podobě 45 otázek, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, s tím, že kladná 

odpověď již na jakoukoliv z nich je důvodem ke znepokojení. U některých by kladná 

odpověď opravdu byla více než znepokojující (např. „Držel Vám někdy partner pistol 

u hlavy?“), u mnoha dalších se to podle mě říci příliš nedá (např. „Měla jste pocit, že 

není ochoten vám pomáhat, třeba s nákupem?“). Celý seznam je velmi neuspořádaný, 

body indikující domácí násilí se střídají s bizarními hesly a formulacemi.
114

 Naštěstí 

lze na jeho konci alespoň nalézt internetové adresy některých pomáhajících organizací 

a telefonní číslo bezplatné linky Bílého kruhu bezpečí. Domnívám se, že autorovy 

nepřesné informace a neuvážené rady by mohly napáchat mnohé škody. Ačkoliv 

každá aktivita zvyšující povědomí o domácím násilí má jistě svou cenu, někdy je lepší 

přenechat tuto činnost odborníkům.  

 

5.2.2 Medializace problematiky domácího násilí 

 Důležitou roli v prevenci domácího násilí hrají média. Jednak šíří kampaně ve 

spolupráci s pomáhajícími organizacemi, jednak osvětě napomáhají i běžnými 

zpravodajskými informacemi o případech domácího násilí. Čas od času o domácím 

násilí promluví slavné osobnosti v rozhovorech, což může napomoci zvýšit 

informovanost o tématu a vzor známé osobnosti může třeba také podpořit oběti v tom, 
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aby se domácímu násilí postavily. Prostřednictvím médií může komunikovat 

s veřejností i policie. Na zavrženíhodné případy domácího násilí poukazuje nejen ve 

zpravodajství, ale např. i v televizních pořadech pro cílovou skupinu (Sama doma).
115

 

Z běžných zpravodajských informací v poslední době zaujala zpráva o chlapci, 

který vysílal online hraní počítačové hry, zatímco v pozadí byl slyšet křik jeho matky 

a rány, jak ji jeho otec týral. Chlapec celou situaci zlehčoval a posměšně komentoval, 

za což se na něj snesla vlna kritiky. Souhlasím s názorem psychologů, že není správné 

chlapce obviňovat, že situaci neřeší a matku nebrání, protože to mnohdy není v jeho 

silách. Jeho reakce rovněž může být výrazem toho, že chlapec problémem trpí, je jím 

dlouhodobě ovlivněn a snaží se jej potlačit.
116

  

Nepřímý pozitivní vliv na osvětu může mít i informování o problematice 

domácího násilí v zahraničí. Nedávno byl publikován článek o tom, že v Číně je téma 

domácího násilí stále tabuizované a v zemi v jeho důsledku dochází ke spoustě 

zmrzačení a vražd. Vládnou tam konzervativní tradice, které vedou k udržení 

manželství za každou cenu a v tomto smyslu je také obětem domácího násilí 

„pomáháno“. Oběti se dozvídají, že se mají chovat jako příkladné manželky a získat 

zpět přízeň tyrana.
117

 Domnívám se, že i podobné články mohou na problematiku 

domácího násilí dobře upozorňovat, jelikož čtenář může tamní situaci porovnávat se 

situací u nás a uvědomit si potřebnost aktivit na pomoc obětem.   

 Výrazně medializován byl případ Kamily Velikovské, která zastřelila svého 

manžela po dlouholetém a těžkém domácím násilí. Za vraždu (v době spáchání ještě 

neexistoval trestný čin zabití s mírnější trestní sazbou, který se v podobných případech 

dnes aplikuje) jí byl nakonec uložen trest odnětí svobody v délce sedmi let, po 

vykonání jeho poloviny byla Velikovská propuštěna. Velikovská o svém příběhu 

vypovídala v mnoha rozhovorech a napsala knihy Odsouzená a Svobodná, i když za 

mřížemi. Veřejnosti detailně přiblížila podoby násilí, jemuž byla vystavena, a líčila, že 

ve věznici si oproti předchozímu životu připadá jako v lázních.
118

 Domnívám se, že 

podobná vyjádření mohou lidem pomoci představit si krutost domácího násilí, neboť 

je mnohdy ani nenapadne, že takového jednání jsou někteří jedinci schopni.  
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 Po případu Velikovské se média v souvislosti s domácím násilím věnovala 

také dvěma známým ženám, které byly naopak svým tyranem zavražděny. V roce 

2008 byla zavražděna Irena Neffová, dcera novináře Ondřeje Neffa. Její manžel ji 

uškrtil v době, kdy se jej chystala opustit – šlo tedy o typické separační napadnutí.
119

 

Ještě větší pozornosti ze strany médií i veřejnosti se dostalo vraždě slavné 

spisovatelky Simony Monyové v roce 2011. Záhy po jejím ubodání vyšlo najevo, že 

byla svým manželem dlouhodobě týrána. Z lékařské dokumentace o ošetření, které 

vyhledala kvůli zranění hlavy, dokonce vyplývá, že ji manžel bil již před svatbou.
120

 

Tato událost podle mého názoru zvýšila povědomí veřejnosti o domácím násilí 

a především o tom, že pro jeho oběti je těžké od násilníka odejít a že násilí dovedou 

dobře skrývat i před blízkým okolím. Pozitivní dopad měla tato tragédie i na samotné 

oběti domácího násilí. Pomáhající organizace zaznamenaly po medializaci vraždy 

Monyové nárůst žádostí o pomoc (např. o 20 % vzrostl počet telefonátů na linku 

ROSY).
121

 Oběti si díky ní totiž uvědomily, že jejich situace může mít i závažné 

důsledky, a že je proto nezbytné odhodlat se k jejímu vyřešení.   

  

                                                 
119

 http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/pribehy-z-tisku/nikdo-netusil-co-se-u-neffovych-deje-

za-dvermi/ (citováno 29. 6. 2016) 
120

 http://zpravy.idnes.cz/smutny-pribeh-spisovatelky-monyove-mohou-zazit-desetitisice-rodin-1gb-

/domaci.aspx?c=A110829_202651_domaci_abr (citováno 29. 6. 2016) 
121

 http://www.lidovky.cz/domaci-nasili-smrt-monyove-primela-zeny-mluvit-f5p-/zpravy-

domov.aspx?c=A111011_213627_ln_domov_kim (citováno 29. 6. 2016) 

http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/pribehy-z-tisku/nikdo-netusil-co-se-u-neffovych-deje-za-dvermi/
http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/pribehy-z-tisku/nikdo-netusil-co-se-u-neffovych-deje-za-dvermi/
http://zpravy.idnes.cz/smutny-pribeh-spisovatelky-monyove-mohou-zazit-desetitisice-rodin-1gb-/domaci.aspx?c=A110829_202651_domaci_abr
http://zpravy.idnes.cz/smutny-pribeh-spisovatelky-monyove-mohou-zazit-desetitisice-rodin-1gb-/domaci.aspx?c=A110829_202651_domaci_abr
http://www.lidovky.cz/domaci-nasili-smrt-monyove-primela-zeny-mluvit-f5p-/zpravy-domov.aspx?c=A111011_213627_ln_domov_kim
http://www.lidovky.cz/domaci-nasili-smrt-monyove-primela-zeny-mluvit-f5p-/zpravy-domov.aspx?c=A111011_213627_ln_domov_kim


68 

 

Závěr 

 Domácí násilí je závažným sociálněpatologickým jevem, a proto jsem 

rozhodla se mu ve své diplomové práci věnovat. Jedná se o velmi komplexní problém, 

jenž je předmětem zájmu odborníků z oblasti psychologie, sociologie, kriminologie, 

práva a sociální práce. Uvítala jsem možnost do všech těchto oblastí nahlédnout a ve 

své diplomové práci využít jejich poznatky. V souvislosti s domácím násilím není bez 

zajímavosti ani samotný obor práva, neboť toto téma zasahuje do několika právních 

odvětví: trestního práva, občanského práva, rodinného práva, správního práva i práva 

sociálního zabezpečení.  

 Nejprve bylo nutné vymezit pojem domácího násilí. Teorie i právní předpisy 

nabízejí řadu různých definic. Obecně lze shrnout, že domácím násilím se rozumí 

násilné jednání vůči osobě žijící ve společném domě nebo bytě. Nelze jej chápat 

pouze jako násilí mezi partnery, byť jde pravděpodobně o jeho převažující podobu. 

Nezbytné je rovněž poukázat na to, že domácím násilím není jenom násilí muže na 

ženě. Domácí násilí může nabývat formy fyzické, psychické, sexuální, sociální i 

ekonomické. Jeho definičními znaky jsou neměnnost rolí agresora a oběti, 

dlouhodobost a opakovanost, postupná eskalace a existence cyklu, v němž se střídají 

období nárůstu napětí, násilí a klidu.  

 Ve své práci jsem neopomněla ani některé zvláštní oblasti domácího násilí, 

jako jsou násilí na mužích a násilí na seniorech. Na obě tyto ohrožené skupiny se 

pozornost odborníků zaměřuje teprve v poslední době, ale je jisté, že je to více než 

potřebné, protože se vyznačují ještě vyšší latencí než typické oběti domácího násilí 

(tedy ženské oběti partnerského násilí). Dalším negativním a zatím málo 

prozkoumaným jevem je partnerské násilí mezi mládeží. Domnívám se, že právě 

mladí lidé si zasluhují v této oblasti mimořádnou péči, neboť je zde velké riziko 

přenosu špatných vzorců chování do dospělého života, a proto na ně lze účinně 

preventivně působit. Na ženské oběti partnerského násilí je pozornost upřena již 

několik málo desítek let, proto je, myslím, na čase projevovat větší zájem i o další 

oběti, a je jen dobře, že tak odborníci činí.  

 Navzdory vytrvalé osvětě koluje o domácím násilí ve společnosti mnoho mýtů. 

Ty mohou mít velmi negativní dopad na jeho správné řešení a hlavně na osoby 

samotných obětí, u nichž mohou nevhodné reakce okolí snadno přispět k sekundární 

viktimizaci. Je proto nezbytné nepolevovat v preventivních aktivitách a informačních 
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kampaních. Za účinné považuji jak osvětovou činnost v médiích (např. za účasti 

známých osobností), tak vzdělávací projekty ve školství, zdravotnictví i v rámci 

orgánů činných v trestním řízení. Právě profesionálové musejí být dobře proškoleni, 

aby domácí násilí dokázali rozpoznat a nepodcenili vážnost situace. Samozřejmostí 

musí být rovněž citlivý přístup k obětem.  

 Ve své diplomové práci jsem zjistila, že český právní řád urazil za minulé roky 

v oblasti ochrany obětí domácího násilí velký kus cesty kupředu. Zatímco ještě na 

počátku 21. století bylo možné zasáhnout až proti těžkým případům domácího násilí 

s mnohdy závažnými následky, přičemž ostatní případy byly „řešeny“ pouze 

domluvou či řízením o přestupku, dnes už máme k dispozici nástroje včasné 

intervence. Policie může využít institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí, 

soud může vydat předběžné opatření ve věci ochrany před domácím násilím. 

V odvětví trestního práva přibyla možnost vydat předběžné opatření v trestním řízení 

a výrazně se také zvýšila ochrana obětí trestných činů. Byla zřízena sociální služba 

v podobě intervenčních center, která se rovněž významně podílejí na koordinaci všech 

institucí, jichž se problematika domácího násilí dotýká. Pro řešení tak komplexního 

jevu, jakým domácí násilí je, je právě účinná spolupráce různých orgánů podle mě 

nezbytná.  

 O domácím násilí bylo již napsáno mnoho publikací a moje diplomová práce 

je jen drobným příspěvkem do jejich řad. Myslím si však, že každý text a každý 

projekt na toto téma má svůj význam, jelikož pomáhá postupně zvyšovat všeobecné 

povědomí o domácím násilí. Bohužel by bylo bláhové se domnívat, že domácí násilí 

se stane minulostí. Stejně jako jiné negativní jevy jej nemůžeme vymýtit úplně, ale 

můžeme alespoň výrazně snížit jeho výskyt. Domnívám se, že potenciál pro to je zde 

veliký, a nezbývá než doufat, že se to s pomocí neúnavné osvětové činnosti jednou 

podaří. 
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Résumé 

Domácí násilí je rozsáhlý a závažný sociální problém, který prostupuje celou 

společností. Ve své diplomové práci se mu věnuji rovněž pro jeho komplexnost, 

zasahuje totiž nejen do oblasti práva a kriminologie, ale také psychologie a sociologie. 

V první části práce bylo nutné vymezit domácí násilí jako pojem a popsat jeho 

definiční znaky, jimiž jsou neměnnost rolí agresora a oběti, eskalace, cykličnost, 

dlouhodobost a opakovanost. Zabývám se dopady domácího násilí na celou společnost 

a nabízím krátký pohled na řešení této problematiky v zahraničí. Dále se podrobně 

rozepisuji o mýtech, které o domácím násilí kolují, neboť vyjadřují postoj veřejnosti 

k domácímu násilí, což podle mě hraje důležitou roli pro správné nastavení prevence.  

 Druhá kapitola diplomové práce se týká kriminologických aspektů domácího 

násilí. Postupně se soustřeďuje na výskyt domácího násilí, jeho typologii, pachatele a 

oběti, přičemž je kladen důraz právě na část viktimologickou včetně specifik 

jednotlivých skupin obětí. Další kapitola práce obsahuje přehled dosavadního vývoje 

právní úpravy v oblasti ochrany před domácím násilím. Ve čtvrté části diplomové 

práce se detailně věnuji jednotlivým nástrojům, které český právní řád na ochranu 

před domácím násilím poskytuje. Jedná se o vykázání, občanskoprávní předběžné 

opatření a některá ochranná ustanovení občanského zákoníku, trestněprávní instituty 

včetně trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí a ochranu obětí 

trestných činů.  

 V poslední kapitole se zaměřuji na některé aktivity na pomoc obětem 

domácího násilí, přičemž významnou roli hrají intervenční centra. Všímám si, jaké 

preventivní programy a osvětové projekty se v posledních letech objevily, a že 

v oblasti prevence působí více či méně zdařile i amatérské iniciativy. Některé případy 

domácího násilí byly velmi medializovány, což mělo a má velký vliv na veřejnost. 

Ačkoliv se výskyt domácího násilí mírně snižuje a pro jeho oběti existuje dostupná 

pomoc, domácí násilí je stále nezanedbatelným sociopatologickým jevem. K jeho 

potlačení může výrazně přispět nejen úzká spolupráce všech institucí působících 

v oblasti domácího násilí, ale především pokračující osvěta a preventivní činnost 

státních i nestátních organizací a médií. 
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Summary 

Domestic violence is a vast and grave social problem which pervades the 

whole society. In my diploma thesis, I follow it up because of its complexity as well, 

since it comes not only under the field of law and criminology but also psychology 

and sociology. It was necessary to define domestic violence as a term in the first part 

of the thesis, and to describe its characteristics which are constancy of aggressor and 

victim roles, escalation, cyclicity, continuation and repeatability. I deal with impacts 

of domestic violence on the society as a whole, and present a brief perspective on 

coping with this issue abroad. Furthermore I look into myths floating around about 

domestic violence because they show the public’s attitude to domestic violence, and in 

my opinion, that plays an important role for setting the prevention appropriately.  

  The second chapter of the diploma thesis relates to criminological aspects of 

domestic violence. Successively it concentrates on incidence of domestic violence, its 

typology, perpetrators and victims, emphasizing exactly the victimological part 

including the specifics of particular victim groups. The next chapter of the thesis 

contains an overview of previous development of the legislation in the field of 

protection against domestic violence. In the fourth part of the diploma thesis, I discuss 

in detail the individual instruments which are provided by the Czech law to protect 

against domestic violence. They are the temporary expulsion, the civil law restraining 

order and some protective Civil Code provisions, criminal law implements including 

the crime of cruelty to a person living in the joint dwelling, and crime victims 

protection.  

 In the last chapter, I focus on some activities helping domestic violence 

victims, with intervention centres playing a significant role. I pay attention to which 

prevention programmes and public awareness projects have lately occurred, and that 

there are also non-professional initiatives working more or less well in the field of 

prevention. Some cases of domestic violence have been strongly medialized which has 

had a great influence on the public. Although the incidence of domestic violence 

decreases slightly and there is help available to its victims, domestic violence is still a 

noticeable social pathological phenomenon. Not only a close cooperation among all 

institutions acting in the field of domestic violence but primarily ongoing public 

awareness raising and prevention activities of governmental and non-governmental 

organizations and the media can substantially contribute to its suppression. 
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