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Úvod 

 

Domov – útočiště, jeţ má asociovat klid, jistotu, soukromí a bezpečí. Domov, 

který chceme sdílet jen s těmi nejbliţšími, s rodinou, s lidmi, ke kterým máme silné 

citové vazby a kterým důvěřujeme. Některým lidem se však bohuţel domov změní 

v peklo. Lidé, které milovali a jimţ důvěřovali, se stali tyrany. Tyto tyranizující osoby 

zničí klidné útočiště, vezmou pocit bezpečí a uvrhnou své oběti do věčné nejistoty, 

napětí a strachu. Takto postiţení jedinci pak neznají domov jako vřelé místo, 

kde mohou klidně a bezpečně proţívat volné chvíle. Za to důvěrně znají násilí, 

poníţení, bolest, strach a osamění. Nemohou z nebezpečného prostředí utéci domů 

a zamknout za sebou dveře, jelikoţ jejich vlastní domov se stal tímto nebezpečným 

prostředím. Zavřené dveře nefungují jako ochrana, pouze uzavírají jejich utrpení 

před zraky zvenčí. Pomoc tak sama nepřichází a je často jen na obětech, aby vyhledaly 

pomoc, coţ je však stojí hodně sil a odvahy. Ale jen tak je bohuţel ve většině případů 

moţné ukončit „kolotoč“ domácího násilí. 

Kaţdé násilné narušení osobní integrity má závaţné negativní důsledky 

na lidskou psychiku a zdraví jedince, o to horší následky jsou v případě, kdy násilí 

pochází od blízké osoby. Vztah vůči násilné osobě se stává ambivalentní a oběť je 

devastována po psychické a v mnoha případech i fyzické stránce. Nejzávaţnější případy 

končí smrtí, ovšem i v případech, kdy dojde k odluce agresora a jeho oběti, čeká oběť 

ještě velice dlouhá cesta léčení. 

Právě pro svou závaţnost a pro dle mého názoru stále nedostatečný zájem 

ze strany odborné i laické veřejnosti je domácí násilí tématem této diplomové práce. 

Jejím cílem je popsat dosavadní poznatky o domácím násilí, jejich uplatnění 

pro forenzní praxi, specifika této násilné činnosti způsobující váţné následky v psychice 

obětí, jeţ formují a vysvětlují častokrát pro ostatní na první pohled nepochopitelné 

chování týraných jedinců, dále právní prostředky umoţňující zásahy proti domácímu 

násilí a v neposlední řadě moţnosti prevence tohoto specifického typu násilí. Jde 

o velice závaţný a bohuţel četný celospolečenský jev s vysokou latencí, o němţ je 

společnost stále málo informována. O domácím násilí tak stále přetrvávají mýty, 

jeţ znesnadňují sníţení výskytu tohoto typu násilí a pomoc jeho obětem. 
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Práce je rozdělena do dvou částí. První část je kriminologická. Popisuje definici 

domácího násilí z pohledu teorie i práva, problematiku jeho rozpoznávání, formy 

a kategorie tohoto násilí, jeho příčiny a mýty, které ho provázejí. Ve stručnosti je jedna 

kapitola věnována také nebezpečnému pronásledování, jemuţ jsou oběti domácího 

násilí po ukončení násilného vztahu mnohdy vystaveny. Následující dvě kapitoly 

se zaobírají osobou pachatele a oběti. 

Druhou část tvoří právní ochrana před domácím násilím a jeho prevence. Začíná 

stručným historickým vývojem české právní úpravy a následně rozebírá prostředky 

ochrany v oblasti hmotného a procesního práva trestního, občanského práva a ochranu 

v právu správním, včetně chystaných změn, jeţ přinese nově podepsaná Istanbulská 

úmluva. Následující kapitola je věnována právnímu rámci pomoci obětem domácího 

násilí ze strany státu a ze strany různých neziskových organizací. 

Navazuje kapitola úţeji zaměřena na prevenci domácího násilí. Nastiňuje vývoj 

preventivních opatření a popisuje moţné kroky primární, sekundární a terciární 

prevence. Konkrétně je vymezena preventivní činnost státu a preventivní programy 

zainteresovaných nestátních neziskových organizací. 

V závěru je stručně popsáno srovnání s právní úpravou domácího násilí ve Velké 

Británii.  
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I. část: Kriminologické vymezení domácího násilí 

1 Pojem domácí násilí  

1. 1. Teoretické vymezení pojmu domácího násilí 

 

 Na domácí násilí je nutné nahlíţet jako na zvláštní a samostatný fenomén. Tato 

zvláštnost pramení především z toho, vůči komu je pácháno a za jakých 

psychologických okolností. Nevyznačuje se zvláštními typy uţití násilí, ale místem 

činu, jímţ je soukromé místo, jeţ by mělo být nejbezpečnějším místem pro kaţdého 

jednotlivce – jeho domov, a taktéţ blízkým vztahem mezi násilníkem a obětí. Termín 

domácí násilí je v odborné veřejnosti naprosto přijímán jako samostatný pojem, který je 

s většími či menšími odchylkami shodně definován.
1
 

Domácí násilí je závaţný sociálně patologický jev a je jedním 

z nejnebezpečnějších druhů agrese, který je těţko postiţitelný a viditelný a společností 

stále mnohdy tabuizován či bagatelizován. 
2
 

Pojem domácí násilí se objevil na přelomu 70. a 80. let minulého století. Tehdy 

označoval pouze omezenou část domácího násilí, a to závaţné formy týrání ţen 

ze strany jejich partnerů, které dnes tvoří jeden z typů domácího násilí – partnerský 

terorismus. Za počáteční zveřejňování problematiky násilí v partnerských vztazích mají 

zásluhu především feministická hnutí v USA v 70. letech, kdy jejich zásluhou začalo 

vznikat mnoho výzkumů a publikací o případech ţen týraných svými partnery. 

Postupem doby se tento restriktivní pohled na domácí násilí začal rozšiřovat a byl 

nahrazen rozličnými formami a vzorci násilného chování. 
3
 Definovat domácí násilí 

můţeme jako „opakované, dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, 

psychického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně 

asymetrický vztah a vede ke stabilnímu rozdělení rolí na násilnou a ohroženou osobu.“
4
 

                                                           
1
 ČÍRTKOVÁ, L., Forenzní psychologie. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 445 s. ISBN 978-80-7380-

461-9. Str.  231 - 232 
2
 KRÁLÍČKOVÁ, Z., ŢATECKÁ, E. DÁVID, R., KORNEL, M., Právo proti domácími násilí. Skripta. 1. 

2
 KRÁLÍČKOVÁ, Z., ŢATECKÁ, E. DÁVID, R., KORNEL, M., Právo proti domácími násilí. Skripta. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, 152 s., str. 5 
3
 ČÍRTKOVÁ, L., Forenzní psychologie. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 445 s. ISBN 978-80-7380-

461-9. Str.  235 – 236 

MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí – filosofická analýza pojmu. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta, 2014, 81 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 468. ISBN 978-80-210-6765-3. str. 

13 - 14 
4
 ČÍRTKOVÁ, L., Moderní psychologie pro právníky. 1. vyd. Grada Publising a.s., 2008, str. 9 
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Specifika tohoto jevu spočívají v několika znacích. Je jím privátní prostředí, 

které má za následek vysokou latenci tohoto druhu kriminality, ve většině případů 

nepřítomnost svědků a rovněţ niţší zájem společnosti o tuto problematiku, jelikoţ je 

domácí prostředí vnímáno za ryze soukromé území, do něhoţ by nemělo být 

zasahováno. Dále se jedná o opakované útoky a jejich dlouhodobost, k odhalení 

domácího násilí mnohdy dochází aţ po letech trýznění, v průměru po 7 letech. 

Posledním znakem je pak eskalace násilí, která však nemusí být nutně zastoupena 

ve všech případech domácího násilí, a rovněţ jasně utvořené nerovnoměrné postavení 

nadřazenosti a podřazenosti násilníka a jeho oběti.
5
 

Na domácí násilí je obecně nazíráno jako na násilí v rodině. Nicméně pojmy 

„domácí násilí“ a „násilí v rodině“ nejsou totoţné. Domácí násilí není jev vyskytující se 

pouze v rodinách. Je to násilí, které je, jak z názvu vyplývá, prováděno doma – 

za zavřenými dveřmi, v intimním soukromém prostoru, kde by se kaţdý z nás měl cítit 

naprosto bezpečně, a to mezi osobami, které tam společně ţijí. Čímţ se dostáváme 

i k nesezdaným párům či ke spolubydlícím bez jakéhokoliv milostného či blízkého 

pouta. 

Nejedná se rovněţ pouze o model násilník – muţ a oběť – ţena. Muţi jsou také 

oběťmi domácího násilí od svých partnerek, případně partnerů. Velkou skupinu tvoří téţ 

násilí rodičů na dětech a v menší míře násilí na seniorech ze strany jejich dětí 

či vnoučat. Pro domácí násilí jakoţto násilí v rodině uvádím definici Rady Evropy: 

„Násilné chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci 

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

nebo svobodu jiného člena stejné rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti.“
6
 

Pod pojem domácího násilí subsumujeme rozličné projevy nerovnováhy moci 

v  rodině či společné domácnosti. Společnými znaky zůstávají na prvém místě společné 

bydlení, blízké vztahy, společná propojenost, asymetrie vztahu, opakování 

a dlouhodobost a zpravidla eskalace nebezpečnosti útoků. Podle mnohých autorů je 

rovněţ mezi znaky domácího násilí řazeno uplatňování kontroly a moci nad ţivotem 

druhého. 

                                                           
5
 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I., a kol., Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, 536s., str. 232 - 233 
6
 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I., Domácí násilí v českém právu z pohledu ţen, 2. přepracované 

vydání, 2008, proFem, str. 14 - 16 
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Domácí násilí je jednotný pojem pro rozličné formy násilí, které však nebývá 

kaţdodenní. Lze říci, ţe domácí násilí má 3 fáze. Fázi narůstající tenze, fáze násilí, která 

je následně vystřídána fází klidu, usmiřování a falešných líbánek. Třetí fáze se 

ve spoustě případů postupně zkracuje a ve vztahu více a více dominuje násilí.
7
 

V rámci mezilidských vztahů dochází ve větší či menší míře k různým 

konfliktům, které mohou mít podoby aţ násilných incidentů, a je proto nutné tyto 

rozepře odlišit od případů domácího násilí. Dominujícím znakem domácího násilí je 

uplatnění moci a kontroly násilnou osobou nad osobou ohroţenou. V případě běţných 

konfliktů se však jedná o rozepři dvou rovnocenných partnerů, jejichţ vztah zůstává 

symetrický. Domácí násilí naproti tomu tento symetrický vztah likviduje. Je 

funkcionální, dochází k přesnému přerozdělení rolí na ovládající osobu a osobu 

ovládanou, týranou. K tomu vede dlouhodobý proces v podobě uplatňování různých 

forem násilí, jeţ se opakuje a zpravidla stupňuje. „Dominujícím psychologickým 

znakem týrání je uplatňování moci a kontroly nad obětí právě cestou opakovaného 

používání násilí – fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického atp.“
8
 Týraná 

osoba pak ztrácí svobodnou volbu rozhodování vztah opustit, stává se závislou. Blíţe 

v kapitole věnované obětem domácího násilí. 

1. 2. Domácí násilí z pohledu práva a judikatury 

 

 Český právní řád nezná legální definici pojmu domácí násilí. Při včlenění 

domácího násilí coby skutkové podstaty do konkrétního trestného činu se vycházelo 

z teoretického vymezení, jak je nastíněno mnohými odborníky zabývajícími se tímto 

fenoménem.  Subsumování jednotlivých případů pod danou normu postihující domácí 

násilí jako trestný čin provádějí následně soudy, čímţ zároveň napomáhají definování 

domácího násilí na poli právním. Skutkovou podstatu pojímající domácí násilí tvoří 

jako základní trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí podle § 199 trestního 

zákoníku. K tomuto trestnému činu viz níţe v kapitole právní ochrana před domácím 

násilím. 

                                                           
7
 KRÁLÍČKOVÁ, Z., ŢATECKÁ, E. DÁVID, R., KORNEL, M., Právo proti domácími násilí. Skripta. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, 152 s., str. 5 – 6 

MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí – filosofická analýza pojmu. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta, 2014, 81 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 468. ISBN 978-80-210-6765-3. Str. 

39 - 41 
8
 ČÍRTKOVÁ, L., Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, 309 s., str. 196 
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 Ani v judikatuře však nenalezneme přímou definici domácího násilí jako 

samostatného pojmu, jelikoţ náš právní řád takovýto pojem jednoduše nezná. Nicméně, 

jak jiţ bylo uvedeno, je domácí násilí včleněno do trestného činu týrání osoby ţijící 

ve společném obydlí, čímţ vyvstal úkol soudů rozhodovat, v kterých případech se 

o týrání jedná a kdy o týrání mluvit nemůţeme. Právě pojem týrání je nutné 

co nejpřesněji definovat. Ustálenou definicí týrání v judikatuře je nepochybně tato: 

„Týráním se rozumí zlé nakládání s osobou blízkou nebo jinou osobou žijící 

s pachatelem ve společném obydlí vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti 

a určitou trvalostí, přičemž dosahuje takové intenzity, aby bylo způsobilé vyvolat stav, 

který pociťuje postižená osoba jako těžké příkoří, resp. psychické nebo i fyzické 

útrapy“
9
 V mírných obměnách se opakuje i v mnoha dalších rozsudcích, ale základní 

podstata tkvící ve znacích zlého nakládání, hrubosti, bezcitnosti, určité trvalosti a určité 

míry intenzity, včetně pociťování těţkého příkoří postiţenou osobou, zůstává 

zachována.  

 K pociťování těţkého příkoří postiţené osoby je třeba dodat, ţe na něj nelze 

usuzovat pouze ze subjektivního vylíčení skutečností osobou poškozenou. Ale je třeba 

objektivního korigování v tom ohledu, jak by se v podobné situaci cítila kterákoliv jiná 

osoba. A vţdy je třeba usuzovat z charakteru samotného jednání. Ne vţdy totiţ 

vyjádření poškozeného přesně poukáţe na důsledky jednání pachatele. Je třeba si 

uvědomit situace, kdy oběť bude například z důvodu přetrvávající závislosti 

na pachateli či strachu z odplaty popisovat dění mnohem mírněji nebo není vůbec 

schopna vyjádřit dopady násilí na její osobu. Rovněţ mohou nastat případy, kdy oběť 

postupem času otupí a psychické ale i fyzické útoky jiţ nevnímá v takové intenzitě jako 

na počátku, coţ rovněţ výrazně ovlivní její výpověď v přítomném čase. Proto je vţdy 

třeba zaměřit se na charakter jednání a srovnání jeho dopadu na psychiku kterékoli jiné 

osoby.
10

 

 Judikatura se ale rovněţ vyjadřuje i k obecným znakům domácího násilí, jako je 

tomu v judikátu 4 Tdo 1448/2012. V odůvodnění tohoto judikátu se mluví mimo jiné 

o znacích domácího násilí pro ujasnění toho, ţe ne kaţdé násilí v domácnosti bude 

případem domácího násilí - postihovaného na základě trestního práva. Hovoří zde 

především o nutnosti faktického sdílení společného obydlí, o poţadované intenzitě 

                                                           
9
 Judikát č. 20/2006 Sb. rozh. tr 

10
 Judikát 11 Tdo 1289/2013 
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násilí v závislosti na čase. Ale také o zvláštnostech tohoto jevu z hlediska utváření 

specifických vztahů vyplývající z vazby citové, finanční, z vazby plynoucí 

ze společného bydlení či výchovy potomků, přičemţ pachatel mnohdy zneuţívá právě 

tento soukromý prostor, jelikoţ jako takový je skrytý před zrakem jiných osob, 

a o vytvoření nerovnoměrného vztahu mezi pachatelem a obětí, jeţ se vyznačuje 

opakovaným, dlouhodobým a zpravidla eskalovaným násilím ze strany pachatele. 

1. 3. Mýty o domácím násilí 

 

Bohuţel se stále v povědomí veřejnosti setkáváme s řadou mýtů o domácím 

násilí, coţ svědčí o stále nízké informovanosti o tomto fenoménu. Nastíním zde 

nejčastější mýty o domácím násilí, které dosud přetrvávají v představách laické 

veřejnosti.  

Domácí násilí se týká jen malého mnoţství rodin. Domácí násilí se týká jen 

slabších sociálních vrstev. Domácímu násilí předchází zneuţívání alkoholu či drog. 

Ţenám se násilí ve vztahu líbí.
11

 

Podle dřívějších psychologických a psychiatrických teorií byla v pozadí 

domácího násilí psychopatologie osobnosti oběti i násilníka. Odpovědnost byla tak 

přesouvána na oběť. Důvody pro premisu, ţe si za to oběť vlastně můţe sama, byly 

shledávány v okolnostech výběru špatného partner, dlouhodobého setrvávání ve vztahu 

či neschopnosti vést funkční manţelství, coţ vedlo aţ k představám, ţe dané ţeny mají 

poţitek z páchaného násilí. Bohuţel i tento mýtus je ve vnímání společnosti stále silně 

zastoupen. Mnozí se stále domnívají, ţe pokud ţena z násilného vztahu neodchází, je to 

proto, ţe pro ni není násilí ze strany partnera problémem, či ţe si za to dokonce můţe 

sama.
12

 

 

 

 

                                                           
11

 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I., Domácí násilí v českém právu z pohledu ţen, 2. přepracované 

vydání 2008, proFem o.p.s., str. 24- 25 

 
12

 HUŇKOVÁ M., VOŇKOVÁ, J., Domácí násilí v ČR z pohledu práva1. vydání, 2004, Justiční 

akademie ČR, str. 49 
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1. 4. Rozpoznávání domácího násilí 

 

 Této kapitole přikládám zvláštní důleţitost, jelikoţ rozpoznání domácího násilí 

je úplným základem pro řešení nastalé situace, pro pomoc obětem a potrestání 

pachatele. A zároveň je to v mnohých případech obtíţný úkol. 

 Obtíţné je mnohdy vyhodnotit situaci přímo na místě ze strany Policie ČR. 

Přitom jde o klíčovou záleţitost. V případě ţe situaci vyhodnotí tak, ţe negují domácí 

násilí, a to nesprávně, můţe to mít devastující dopad na oběť, která se odhodlala zavolat 

o pomoc, ale ta jí nebyla poskytnuta. 

 Zásadní je komunikace policistů s přítomnými po příjezdu na místo. Jelikoţ jen 

tak mohou mnohdy správně identifikovat nastalou situaci. Tato komunikace je ovšem 

ztíţena několika faktory souvisejícími se zvláštností domácího násilí. Těmito faktory 

jsou závislost oběti na pachateli, tendence obětí bagatelizovat nastalé násilí a jeho 

následky, vnitřní rozpory v psychice oběti, které vyvěrají z pocitů strachu z důsledku 

vyšetřování, ale zároveň touze po pomoci vzhledem k obavám o vlastní ţivot a zdraví 

či o ţivot a zdraví blízkých, ale rovněţ také nereálná očekávání obětí o moţnostech 

Policie zasáhnout proti dalšímu násilí. Policisté by měli být proškoleni pro jednání 

s oběťmi tohoto typu násilí, z hlediska psychologických doporučení pro takové jednání 

akcentující vhodné verbální vyjadřování a neverbální komunikaci, jako je oční kontakt, 

drţení těla, proxemika (vzdálenost) během komunikace s obětí apod. To můţe 

napomoci oběti ventilovat její pocity pro dosaţení zklidnění. Důleţité je projevit 

nefalšovaný zájem o oběť, coţ povede k navázání důvěry a vytvoření bezpečné 

atmosféry a tím k ochotě oběti komunikovat. Jak má Police ČR v případech oznámení, 

prověřování a vyšetřování domácího násilí postupovat upravoval jiţ Metodický pokyn 

ředitele Úřadu Sluţby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia čís. 2 z roku 

2004.
13

 Aktuálně je tento pokyn nahrazen pokynem policejního prezidenta č. 166/2009, 

o provádění vykázání (s účinností od 1. 1. 2010), v návaznosti na který byla vydána 

                                                           
13

 MATOUŠOVÁ, I., SPURNÝ, J., Komunikačně náročné situace v policejní praxi. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, 159s., str. 121 – 122 

KRÁLÍČKOVÁ, Z, ŢATECKÁ E., DÁVID, R., KORNEL, M. Právo proti domácímu násilí. Skripta. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 152s.str. 25 



9 
 

metodická příručka ředitele ředitelství sluţby pořádkové policie č. 1/2010, jejíţ přílohu 

tvoří formuláře, které musí policista vyplnit v souvislosti s provedeným vykázáním.
14

 

 Policie by se dále měla na místě zorientovat na základě několika vytypovaných 

znaků domácího násilí a vyhodnotit daný případ podle toho, zda se všechny znaky 

současně vyskytly, aby tak mohla identifikovat domácí násilí. Mezi tyto znaky patří 

výskyt incidentů (přítomnost násilí mezi osobami ve společné obydlí), jejich opakování, 

případně eskalace útoků, jeţ nemusí být nutně zachována, a především asymetrie vztahu 

mezi partnery, zda je patrná, trvalá a neměnná diferenciace rolí. Pokud by vyšlo najevo, 

ţe dochází k opakovanému společnému napadání mezi partnery, domácí násilí 

vyloučíme. 

 Lze říci, ţe většina případů, s kterými se Policie setkává, tvoří standardní 

situace, jejichţ vyhodnocení nečiní větší problémy, i tak je ale třeba soustředit se 

na podpůrné znaky demonstrující domácí násilí. Tyto znaky je třeba hledat v chování 

násilné osoby a v chování oběti. U oběti jde především o viditelný strach z násilné 

osoby, neschopnost vybavit si čas a počet incidentů, snaha o minimalizaci, naopak 

na straně násilné osoby je zřejmá neochota přijmout odpovědnost za jednání a převádění 

odpovědnosti na osobu ohroţenou a obviňování oběti za nastalou situaci. Soustředění se 

na tyto aspekty chování jedinců navíc napomáhá k odhalení tzv. nepravé oběti, 

která se mylně povaţuje za oběť domácího násilí, a oběti falešné, jeţ pouze předstírá 

svou viktimizaci.
15

 

 Při rozpoznávání domácího násilí můţeme narazit na komplikace způsobené 

faktory ovlivňující pravdivou a úplnou výpověď oběti. Mezi tyto faktory spadá stud 

oběti za nastalý stav, strach z násilné osoby, tendence oběti minimalizovat ataky a také 

vymýšlení si různých jiných důvodů, jeţ údajně vedly ke zjištěným psychickým 

následkům v podobě různých posttraumatických poruch a reakcí. Při jednání s obětí je 

                                                           
14

 Ministerstvo vnitra České republiky. [online] O nás. Bezpečnostní politika. Dokumenty – kriminalita. 

Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a 

policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2010. [cit. 2015-16-04]. © 2016 

Ministerstvo vnitra České republiky. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-plneni-

opatreni-pro-zavedeni-interdisciplinarnich-tymu-spojujicich-zdravotni-socialni-a-policejni-pomoc-pri-

odhalovani-a-stihani-pripadu-domaciho-nasili-za-rok-2010.aspx 
15

 ČÍRTKOVÁ, L., Forenzní psychologie, 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 445 s., str. 250 - 252 
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třeba mít na paměti také další důvody ovlivňující vylíčení skutečností obětí, jako jsou 

naučená bezmoc, sebedestruktivní chování a přejímání viny za vyšetřované události.
16

 

 Z těchto důvodů se domnívám, ţe je víc neţ potřebné důkladné psychologické 

proškolení příslušníků Policie ČR, sociálních i zdravotních pracovníků alespoň 

v základních oblastech, jeţ by jim umoţnilo rozpoznávat oběti domácího násilí 

s ohledem na výše zmíněné znaky a projevy chování. 

2. Formy domácího násilí  

 

V případech domácího násilí rozlišujeme pět základních forem domácího násilí. 

Jsou jimi násilí fyzické, psychické, sexuální, sociální a ekonomické násilí. Všechny 

shodně mají jediný cíl – získat moc a kontrolu nad obětí. Tohoto cíle násilníci dosahují 

nesčetně moţnými způsoby od poniţování, zastrašování, izolování aţ po fyzické 

napadání. 

Fyzickým násilím rozumíme rozličnou škálu fyzických útoků jako je kopání, 

údery pěstí, facky, tahání za vlasy či vytrhávání vlasů, ohroţování zbraní, znehybňování 

oběti, ale také odpírání spánku a jídla oběti apod. Tyto ataky zpravidla zanechávají 

na těle oběti viditelné stopy.  

Jako neviditelné násilí označujeme násilí psychické. Zahrnuje nadávky, uráţky, 

poniţování, zastrašování, zesměšňování na veřejnosti, výslechy, permanentní kontroly 

oběti, bezdůvodné podezírání, ignoraci a odmítání komunikace, ale taktéţ ničení věcí 

či ubliţování domácím mazlíčkům aj. Oběti tuto formu vnímají jako nejzávaţnější. Tyto 

rány dopadající na psychiku druhé osoby mají, pokud dosahují značné intenzity, 

dalekosáhlejší dopad a zapříčiňují delší cestu léčení neţ mnohé útoky fyzické. 

Způsobují týrané osobě devastaci jejího sebevědomí, sebeúcty a sebedůvěry a navozují 

u ní strach a nezdravou závislost na násilném partnerovi. Cíle získání a udrţení kontroly 

a moci nad týranou osobou násilník dosahuje přes vyvolávání duševního utrpení, 

úzkosti nebo strasti. Vzhledem k tomu, ţe zde nejsou ţádné viditelné stopy na těle oběti 

a mnohdy jde o velice rafinované a promyšlené útoky, jejich identifikace je pro okolí 

obtíţně rozeznatelná. Podobu můţe mít verbální i neverbální, kterou je např. záměrné 

                                                           
16

  Pomáhající profesionálové - Identifikace domácího násilí. Domácí násilí [online]. [cit. 2015-09-09]. Dostupné 

z: http://www.domacinasili.cz/pomahajici-profesionalove/identifikace-domaciho-nasili/, © Bílý kruh 

bezpečí o.s. 

http://www.domacinasili.cz/pomahajici-profesionalove/identifikace-domaciho-nasili/
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ničení oblíbených věcí. Pokud je uplatňování jako forma domácího násilí „pouze“ násilí 

psychické zahrnující mnohdy téţ sociální a ekonomické násilí, je takové násilí 

odborníky označováno jako trvalá nátlaková kontrola. Zde absentuje typické střídání 

fází domácího násilí v podobě klidové fáze, růstu napětí a vlastních projevů násilí, oběť 

je v tom případě devastovaná neustále. Specifikem tohoto násilí je navíc to, ţe se 

vyskytuje ve všech případech domácího násilí – všechny druhy útoků zasahují oběť 

výrazně rovněţ po stránce psychické. 

Sexuální násilí má projevy omezování osobní svobody, nucení k rozličným 

sexuálním praktikám hrozbou násilí či jiné újmy aţ po znásilnění. Nejčastěji se 

vyskytuje u partnerského terorismu. Ze statistik plyne, ţe třetina aţ polovina týraných 

ţen byla minimálně jednou partnerem znásilněna. Je třeba si uvědomit, ţe v těchto 

případech nejde o uspokojování sexuálních pudů násilníků, ale o poníţení, pokoření 

a ovládnutí druhého. „Sexuální násilí s sebou ve většině případů nese používání 

sexuality jako nástroje moci.“
17

 

Sociálním násilím rozumíme útoky na moţnost sociálních interakcí s jinými 

lidmi, především sociální izolaci. Cílem je izolovat oběť od rodiny a přátel a tím mimo 

jiné zvyšovat závislost na pachateli. Zahrnuje zákazy styku s přáteli, s rodinou, ale třeba 

i kontrolu oblékání a v extrémních případech i zákaz vycházení, telefonování 

a jakýchkoliv zájmů. Domácí násilí doprovází v menší či větší míře téměř ve všech 

případech.  

A konečně ekonomické násilí, jehoţ účelem je oběť izolovat finančně 

a prohloubit závislost. Má projevy v odmítnutí poskytování financí na domácnost, 

odnímání finančních prostředků oběti, rozprodávání věcí v domácnosti, bránění oběti 

ve výkonu zaměstnání, anebo naopak přinucování oběti k finančnímu zajišťování 

násilníka.
18

 To vše v oběti vyvolává silné pocity bezmoci a bezradnosti, 

jelikoţ při odejmutí veškerých finančních prostředků, je jí výrazně sníţená moţnost 

                                                           
17

 Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, str. 3 
18

 ČÍRTKOVÁ, L., Moderní psychologie pro právníky, 1. vydání, Grada Publishing a.s., 2008, str. 10 

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

2008, proFem o.p.s., str. 22-23 

ŠEVČÍK, D., ŠPATENKOVÁ, N. A KOL., Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, 1. vydání, 

Praha: Portál, 2011, str. 47 – 52 

VOŇKOVÁ J., OPLATEK, D. Vraţdy v kontextu s domácím násilím, proFem o.p.s., 2015, [28-10-

2015], dostupné z: http://www.profem.cz/shared/clanky/334/Vrazdy_v%20kontextu%20DN.pdf 
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partnera opustit. V tu chvíli by tudíţ řešila existenční problém, kde bydlet, jak se uţivit 

či jak zaopatřit děti.
19

 

3. Kategorizace domácího násilí 

 

Jiţ bylo definováno, co rozumíme pod pojmem domácí násilí, v jakých formách 

se vyskytuje, a v této kapitole se zaměříme na jeho druhy dle toho, kdo je obětí 

domácího násilí a jaký je vzájemný vztah oběti a násilné osoby, a podkategorie 

nejčastějšího typu domácího násilí – násilí partnerského.  

Dělení je důleţité z hlediska zkoumání příčin daného typu domácího násilí, 

přístupu a pomoci obětem. Jelikoţ vedle základních znaků společných domácímu násilí 

jsou zde určitá specifika kaţdého jednotlivého typu. 

Přestoţe se o domácím násilí mluví nejvíce ve smyslu násilí partnerského, je 

třeba mít na paměti, ţe domácí násilí je násilím odehrávajícím se mezi členy jedné 

domácnosti. 
20

 

3. 1. Domácí násilí na dětech 

 

Děti jsou domácím násilím ohroţeny ve dvou rovinách. Jednak jsou často 

svědky domácího násilí páchaného jedním z rodičů vůči druhému a jednak jsou 

primárním objektem týrání. 

Týrání dětí můţe mít formy fyzického násilí, psychického či sexuálního. Je třeba 

si uvědomit, ţe případem psychického týrání jsou, jak útoky směřované přímo vůči 

dítěti (nadávky, poniţování, odmítání či zavrhování dítěte), tak právě situace, kdy jsou 

děti svědky partnerského domácího násilí. 

Výrazným negativním důsledkem této kategorie domácího násilí je cyklus násilí 

v ţivotě daného jedince. Obecně se říká, ţe násilí plodí násilí. Je empiricky prokázáno, 

ţe děti, které vyrůstaly v rodině, kde byly vystaveny domácímu násilí, se především 

v případě dívek, stávají osobnostmi náchylnými k viktimizaci, nebo naopak přebírají 

násilí jako vzorec chování pro řešení konfliktů. Týrané děti mnohdy dál týrají 

                                                           
19

 MARVÁNOVÁ-VARGOVÁ B., POKORNÁ D., TOUFAROVÁ M., Partnerské násilí, Praha: Linde. 

2008. str. 89 
20

 ŠEVČÍK, D., ŠPATENKOVÁ, N, Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence, 1. vydání, Praha: 

Portál, 2011, 192s., str. 46 
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v dospělosti a agresi si osvojí jako prostředek řešení konfliktů a dosaţení toho, co chtějí. 

Nebo u nich dojde k rozvinutí naučené bezmoci, nedůvěry a nejistoty a jsou bohuţel 

nadále oběťmi i ve svých vlastních partnerských vztazích. Tyto poznatky by měly vést 

ke zvýšené pozornosti obrácené na děti jako oběti i jako na svědky domácího násilí 

a konstruování systematických řešení psychologické pomoci těmto dětským obětem. 

Násilí na dětech má projevy týrání, zanedbávání, sexuálního zneuţívání 

a šikany. Týráním je nepřeberné mnoţství různého ubliţování a krutého zacházení. Jde 

o formy fyzického, psychického i sexuálního násilí (obecně se zde nevyskytují formy 

ekonomického a sociálního násilí) a jako takové tvoří aktivní sloţku týrání. 

Zanedbávání je naopak pasivní formou týrání a je jím nedostatečné uspokojování 

ţivotních potřeb dítěte, jako je nedostatek jídla, hygieny a rovněţ nedostatek 

porozumění či kontaktu.  Nejrozšířenější formou je psychické týrání, které je bohuţel 

nejhůře rozpoznatelné, přitom můţe mít velice závaţné následky v podobě poruch 

příjmů potravy, depresí, různých druhů závislostí, velice ustrašených nebo naopak 

agresivních projevů týraného jedince i potíţe v mezilidských vztazích, jeţ mohou 

přetrvávat po celý ţivot.
21

  

3. 2. Domácí násilí na seniorech 

 

 Nejvíce ohroţenou skupinou jsou nemocní či postiţení senioři, odkázáni 

na pomoc třetích osob. Uvádí se, ţe 3-5 % seniorů ve věku nad 65 let jsou oběťmi 

domácího násilí. Zahraniční studie hovoří o 3-10% seniorů vystavených domácímu 

násilí. 

Násilí páchané na seniorech má formy psychické, fyzické i sexuální, specificky 

u této skupiny jde téţ o formy majetkového a finančního vykořisťování a zanedbání 

péče (nedostatečné poskytování výţivy, zanedbávání osobní hygieny apod.). Ze statistik 

organizace Ţivot 90 vyplývá, ţe nejčastější formou je násilí psychické, pak fyzické, 

ekonomické a v menší míře téţ násilí sexuální, kdy velice často jde o kombinaci násilí 

psychického, fyzického a ekonomického. Finanční zneuţívání je typické především 

pro mezigenerační násilí. 

                                                           
21

 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, příručka pro pomáhající 

profese, 1. vydání, Grada Publishing a.s., 2007, str. 51 – 53 

ŠPECIÁNOVÁ, Š., Ochrana týraného a zneuţívaného dítěte, Praha: Linde, 2003, 156s, str.  
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Pachateli mohou být manţelé, osoby pečující o seniory, ale převládající je 

mezigenerační násilí, kdy jsou pachateli děti seniorů. „Obvykle jde o dospělé potomky, 

kteří sami selhali při hledání svého místa v životě.“
22

  

Typická je vysoká míra latence. Hlavní roli zde sehrává stud seniorů, bolest 

z vědomí, ţe se jejich vlastní děti na nich dopouštějí násilí. A mnohdy také obava 

z umístění do ústavní péče, pokud násilí bude zveřejněno.
23

 

Pozitivním jevem je skutečnost, ţe se tento problém postupně dostává větší 

měrou do povědomí veřejnosti a ohroţení senioři začínají více vyhledávat pomoc 

a svěřovat se svými zkušenostmi. 

3. 3. Domácí násilí na osobách zdravotně postižených 

 

Této specifické kategorii je věnovaná jen velmi malá pozornost a pro Českou 

republiku k ní nejsou vedené ţádné statistiky. Americké výzkumy hovoří zhruba o 5 % 

případů domácího násilí na osobách se zdravotním postiţením. Přestoţe jde o nesporně 

výrazně menší skupinu obětí, je rovněţ důleţité míti tuto kategorii na paměti, 

jelikoţ z důvodu jejich zdravotního postiţení, jsou tyto osoby zvláštní rizikovou 

skupinou potencionálních obětí. Zvláštnosti lze spatřovat především v odkázání na 

pomoc druhých, v a priori dané závislost na agresorovi a navíc v mnohdy velice 

omezené schopnosti se bránit. Mentálně postiţení navíc mnohdy vůbec nerozumí tomu, 

co se s nimi děje, co je protizákonné a kde vyhledat pomoc. Na světlo se dostávají 

bohuţel aţ ty nejzávaţnější tragicky končící případy. 

Násilí má zde oproti jiným kategoriím domácího násilí časté specifické formy 

v podobě zanedbání péče o osobu zdravotně postiţenou.  

Stejně jako u dětských obětí je pro tyto případy potřebné vytvoření systému 

diagnostiky násilí. Lékaři, pomáhající profese i ostatní zdravotní pracovníci by měli být 

                                                           
22

 ČÍRTKOVÍ, L. Forenzní psychologie. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 445s., str. 263 
23

 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, příručka pro pomáhající 

profese, 1. vydání, Grada Publishing a.s., 2007, str. 56 – 63 

KOSAŘOVÁ, J. Přehled problémů v oblasti prevence a poskytování pomoci v oblasti domácího násilí a 

syndromu týrání a zanedbávání (EAN) páchaného na seniorech s dopadem na sociální a zdravotní oblast. 

Domácí násilí, [online] [cit. 05-12-2015], Dostupné z: http://www.domaci-nasili.cz/wp-

content/uploads/prehled_problemu.pdf 

Acorus, občanské sdruţení. Web4ce, s.r.o., 2011. [online] [cit. 05-12-2015], Dostupné z: 

http://www.acorus.cz/cz/domaci-nasili/info-o-domacim-nasili.html 
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proškoleni v rozpoznání domácího násilí, aby byli schopni u těchto obětí rozpoznat 

fyzické, psychické a kognitivní projevy týrání. 
24

 

3. 4. Partnerské násilí 

 

 Jde o nejčastější a nejvíce diskutovanou a zkoumanou kategorii domácího násilí, 

ke kterému dochází mezi partnery, a to ve většině případů ze strany muţů vůči ţenám. 

Mluví-li se o domácím násilí, obvykle si většina lidí představí právě násilí mezi 

partnery.  

Ševčík a Špatenková (Domácí násilí: Kontext, dynamika a intervence) uvádí tři typy 

partnerského násilí: 

Situační, běžné párové násilí 

 U tohoto typu partnerského násilí absentuje potřeba jednoznačné kontroly 

nad druhým. Je důsledkem konfliktů a stresu ve vztahu. Násilí se můţe vyskytnout 

ojediněle, ale většinou jde o opakovanou a eskalující záleţitost zahrnující rozličné 

formy násilí všech stupňů závaţnosti. 

Intimní terorismus 

 Agresor se vyuţitím násilí (v jakékoli formě, nejčastěji kombinací vícero forem) 

snaţí o získání naprosté kontroly a nadvlády nad svou obětí. Je častější neţ situační 

párové násilí. 

Násilný odpor 

 Jde o následek intimního terorismu. Oběť se postaví na odpor násilníkovi 

a takové situace končí mnohdy vraţdou agresora po letech zneuţívání.
25

 

 Doc. Čírtková ve své publikaci Forenzní psychologie poskytuje rozšířenější 

výčet typů partnerského domácího násilí v podobě následujících vzorců chování. 

Intimní terorizování 

 Je jím cyklus domácího násilí vyznačující se asymetrií ve vztahu, eskalací, 

uplatňování kontroly a moci a převaţujícím fyzickým násilím. U oběti se rozvíjí 

syndrom týrané osoby a podle průzkumů je 97% pachatelů muţi. 
                                                           
24

 Acorus, občanské sdruţení. Web4ce, s.r.o., 2011. [online] [cit. 05-12-2015], Dostupné z: 
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Mgr. Čechová, M., Bc. Čechová, J., Mgr. Hořínová, A., Mgr. Mrázková, Z., Bílá místa v péči o oběti 

domácího násilí, Persofona, [online], [cit. 05-12-2015], Dostupné z: 

http://www.persefona.cz/download/analyza_bila_mista.pdf 
25

 ŠEVČÍK, D., ŠPATENKOVÁ, N., Domácí násilí: kontext, dynamika, intervence, Praha: Portál, 2011, 

str. 46 - 47 
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Psychické domácí násilí 

 Je charakterem obdobou intimního terorizování s rozdílem toho, ţe fyzické násilí 

je spíše výjimečné a niţší intenzity a převládá násilí psychické, které ovšem také dává 

vzniknout syndromu týrané osoby. Oběti jsou následkem závaţného psychického 

terorizování zbaveny moţnosti rozhodování a vlastního sebeurčení. 

Dysorfické domácí násilí 

 U tohoto cyklu domácího násilí rovněţ převaţuje forma psychického násilí 

vedoucí k utuţení moci a kontroly s výrazným rysem ţárlivosti. Agresor je závislý 

na své partnerce, touţí ji vlastnit a mít její ţivot plně pod svou kontrolou. Frustrace 

z nemoţnosti naprostého ovládnutí a kontroly ţivota oběti vedou u tyrana k fyzickým 

atakům. Rovněţ způsobuje syndrom týrané osoby. 

Psychické domácí násilí v podobě trvalé nátlakové kontroly 

 Fyzické násilí je zde spíše ojedinělou reakcí na vzdor partnera, jehoţ chce 

násilník ovládnout permanentním a excesivním nátlakem a kontrolou. Absentuje cyklus 

střídání klidu a útoků. Psychické tyranizování v podobě nátlaků a kontroly je 

permanentní. Z trestněprávního hlediska je tento typ sloţitější na posuzování a jsou zde 

nejvíce akcentované konkrétní okolnosti případu s ohledem na intenzitu jednání 

a způsobení újmy oběti, u které se taktéţ časem můţe rozvinout syndrom týrané osoby. 

Situační párové násilí 

 Násilné jednání je vyvoláno konfliktními situacemi a převládá spíše lehčí 

fyzické násilí. Je cyklem domácího násilí s dlouhými obdobími klidové fáze, 

v jehoţ rámci je vztahová asymetrie rozkolísaná v závislosti na čase a intenzitě. Jedná 

se o typ domácího násilí, u nějţ se vykázání jeví jako velmi efektivní prostředek.
26

 

4. Příčiny domácího násilí 

 

Příčiny domácího násilí nelze jednoznačně generalizovat do jedné skupiny 

vztahující se na domácí násilí jako celek. Domácí násilí je komplexní jev, jeţ má 

nesčetně projevů a podob a předcházejí mu tudíţ různé příčiny. Dále je třeba si 

                                                           
26

 ČÍRTKOVÁ, L., Forenzní psychologie, 3 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 445s., str. 238 - 243 



17 
 

uvědomit, o jakém typu domácího násilí hovoříme. Nemůţeme usuzovat na stejný typ 

příčin domácího násilí partnerského násilí a zároveň u násilí na dětech či na seniorech.
27

 

V odborné literatuře se setkáme s různými teoriemi vysvětlujícími kauzalitu 

domácího násilí.  

Počáteční snahy o vysvětlení příčin domácího násilí se zformovaly 

do jednofaktorových teorií, jimiţ jsou teorie bilogicko-genetická, psychologická, 

feministická a sociologická. 

Biologicko-genetická teorie jiţ patří minulosti, jelikoţ se snaţila vysvětlit 

obecné predispozice agresivního chování, ale nezabývala se specifičnosti násilí 

domácího. 

Psychologická teorie hledá příčiny v povaze násilných osob, v poruchách 

osobnosti, závislosti na návykových látkách, depresích atd. Tato teorie prošla delším 

vývojem. Sigmund Freud vysvětloval vznik domácího násilí konceptem masochismu. 

Freud tvrdil, ţe sebedestruktivní chování masochisty je selháním v řešení oidipovského 

komplexu (erotické tíhnutí syna k matce či dcery k otci). Dítě rodiče stejného pohlaví 

povaţuje za soka, kterého za to nenávidí, ale zároveň miluje, a jehoţ lásky se dítě 

nechce vzdát. Dítě pak nevědomě vyvolává jeho agresi, aby se odpoutalo 

od milovaného objektu, coţ povaţuje za adekvátní trest a úlevu od pocitů viny. Tito 

jedince se pak naučí chovat způsobem, jenţ je situuje do role oběti z přesvědčení, ţe si 

zaslouţí trpět. Postupem let byla tato teorie navázaná teorií objektových vztahů. 

Ta poukazovala na sklony k násilí vlivem nedostatku láskyplné péče a nemoţnosti 

vytvořit si zdravé, citové vazby v dětství. Jiným psychologickým přístupem byla teorie 

stresu, která demonstrovala empirická zjištění potvrzující nejmenší stupeň násilí u osob 

s nejniţší mírou stresu. Tyto teorie jsou dnes jiţ povaţovány za přeţité. 

Sociologický přístup vidí domácí násilí jako plod hierarchicky uspořádané 

společnosti s dominancí muţů s normami a hodnotami tomu podřízenými. Spatřuje 

predispozici k sociálnímu násilí v sociální organizaci rodiny jako takové. Dále 

poukazuje na výskyt násilí ve společnosti, jeţ je společností tolerováno a přijímáno. 

Kaţdý můţe být agresorem nebo obětí v takové společnosti, zvlášť kdyţ tolerance násilí 

vede k přesvědčení, ţe si za to oběti mohou samy, protoţe násilí jako takové je 
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přijímáno a v dětech vytváří přesvědčení, ţe je násilí přípustným prostředkem 

k dosahování svých cílů. 

Feministický přístup zdůrazňuje boj o moc. Jednak podobně jako ten 

sociologický dominanci muţů a jednak naprosto opačně dominanci ţen. Společnost 

utvořená patriarchálním uspořádáním podporuje po celá léta submisivitu ţen, 

jelikoţ jejich podřízenost muţům je ve společnosti hluboce zakořeněna, coţ dává 

muţům prostor pro uţití jakýkoliv prostředků, aby se ţeny chovaly, tak jak očekávají. 

Manţelstvím jsou pak ţeny legitimně situovány do rolí oběti. Můţeme se setkat ale také 

se zcela opačným pohledem, říkajícím, ţe společnost je matriarchální. V rodině je ţena 

ta dominantní, coţ vede k závislosti synů na matkách, kterou si přenáší do milostných 

vztahů, a stávají se závislými na svých partnerkách. Zároveň si přináší i určitou 

nevraţivost aţ nenávist vůči ţenám, kterou vůči partnerce následně ventilují. Navíc se 

mohou podvědomě násilným chováním bránit nutkání podřízení se partnerkám.
28

  

Ač nám feministická teorie nedokáţe vysvětlit příčiny domácího násilí ve všech 

jeho podobách, měla pro společnost velký přínos. Tento přínos spatřuje Mgr. Voňková 

v knize Domácí násilí v ČR z pohledu práva v tom, ţe to byly právě feministické 

aktivistky, které zviditelnily problém domácího násilí. Aktivistické ţenské hnutí 

přeneslo násilí na ţenách ze soukromí domovů na světlo veřejnosti a přišlo s kritikou 

nedostatečné ochrany těchto obětí. 
29

 

Ţádná z těchto teorií nedokáţe však širokospektrálně uchopit kauzalitu 

domácího násilí jako celku. 

Přiklonit se pouze k jedné z těchto teorií vede k řadě otázek. V konfrontaci 

s praxí nutně naráţíme na řadu nesrovnalostí. V případě psychologického přístupu je 

problémem příslušný akcent na poruchy osobnosti násilné osoby, závislostí, 

nevyřešených problémů z dětství, jeţ mohou sami o sobě rozvíjet řadu poruch 

osobnosti, přestoţe mnoho agresorů je naprosto bez klinických příznaků. Feministický 

přístup nám nedává odpověď na otázku zdrojů domácího násilí jako celku, ale snad 

pouze na část případů, kdy agresorem je muţ. Ani sociologický přístup nedokáţe 
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vysvětlit výskyt jevu. Předpokládáme-li správnost sociologického přístupu, nutně se 

musíme ptát, čím to ţe násilí není zastoupeno ve všech rodinách. 

Aktuálně je nutné vycházet z kombinací různých přístupů, čímţ postihneme 

všechny faktory podílející se na vzniku a výskytu domácího násilí. 
30

 

Nejznámější multifaktorová teorie je teorie D. G. Duttona. Ta rozeznává čtyři 

skupiny faktorů, jeţ tvoří model obsahující co nejkomplexněji příčiny domácího násilí 

ve svém souhrnu. Jsou jimi faktory makrosystémové, mikrosystémové, ecosystémové 

a ontogenetické (individuální). 

Makrosystém představuje kulturní úroveň ve společnosti postavenou 

na hierarchii společnosti, v jejímţ čele jsou muţi, tedy na patriarchálním smýšlení. To 

do jisté míry legitimizuje násilné chování muţů vůči ţenám, které jsou vůči nim 

v podřízeném postavení. 

Mikrosystémem rozumíme úroveň konkrétní rodiny. Tato sociální jednotka, 

jeţ tvoří soukromý uzavřený typ, ze své podstaty komplikuje uplatnění sociální 

kontroly. To tvoří riziko moţné ventilace stresu, vzteku a averzí jedince násilným 

způsobem vůči jiným členům rodiny. 

Ecosystémem je nejbliţší sociální okolí kaţdého jedince, které ovlivňuje 

a formuje chování přítomných osob, a které nastavuje vlastní hodnoty pro přijímání 

a vyčleňování jednotlivců. Spouštěčem pro domácí násilí pak můţe být neschopnost 

socializace jedince vlivem nízkého vzdělání, chudoby, nezaměstnanosti aj. 

Ontogenetická rovina se zaměřuje na individuální rysy a charakteristiky násilné 

i ohroţené osoby. Má nejblíţe k původní psychologické teorii kauzality.
31

 

Mezi autory převládá obecné mínění, ţe zdroji domácího násilí jsou vztahová 

nespokojenost, nevyrovnané mocenské rozloţení sil, negativní hodnocení chování 

druhého a konfliktní ţivotní styl s častými útoky podrývajícími sebeúctu. „Čím více 

partner pozbývá sebedůvěry, tím vyšší je pravděpodobnost agresivních reakcí“
32

 

V publikaci Domácí násilí v ČR z pohledu práva je rovněţ uváděna teorie 

cyklického násilí. Ta hledá příčiny v naučeném chování jedinců z původní násilné 

rodiny, coţ je předáváno dál z generace na generaci. Nicméně tato teorie uţ dále 

                                                           
30

 ČÍRTKOVÁ, L., Moderní psychologie pro právníky, Grada Publishing a.s., 1. vydání, 2008 str. 41 - 42 
31

 ŠEVČÍK, D., ŠPATENKOVÁ, N., Domácí násilí: kontext, dynamika, intervence, Praha: Portál, 2011, 

str.  36 - 37 
32

 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I., Domácí násilí v českém právu z pohledu ţen, 2. přepracované 

vydání, 2008, proFem o.p.s., str. 48 
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neosvětluje rozdílnosti v chování jedinců, kdy ne všechny děti z násilné rodiny se 

v dospělosti násilí dopouštějí. K tomu ale Mgr. Huňková v publikaci Domácí násilí 

v ČR z pohledu práva dodává, ţe se ve své praxi setkala se 100 % případů práce 

s klienty, kteří byli obětí zvláště brutálního a intenzivního násilí, s tím, ţe násilí bylo 

přítomno v původní rodině násilníka. 
33

 

4. 1. Mýty o příčinách vzniku domácího násilí 

 

Čírtková ve své publikaci Moderní psychologie pro právníky ilustrativně uvádí 

tři skupiny mýtů, se kterými se v praxi stále setkáváme. 

První mýtus uvádí, ţe příčinou je zde neadekvátní reakce oběti na násilné 

chování jiţ v jeho počátcích, čímţ je de facto přenášena odpovědnost za násilné chování 

na oběť. Tento mýtus je postaven na premise svobodné volby jedince, zda se obětí 

domácího násilí stane či nikoliv, jelikoţ domácí násilí existuje prostě proto, ţe si to 

druhá osoba nechá líbit. Netřeba dodávat jak absurdní tento koncept je a jaké 

katastrofální morální, teoretické i praktické důsledku přináší. 

Druhý mýtus spatřuje kauzalitu domácího násilí v nedostatečně reakci 

společnosti či přímo její toleranci vůči tomuto jevu. I v tomto případě je ovšem 

přenesena zodpovědnost z násilné osoby, a to na společnost. Nedostatečná reakce 

společnosti na domácí násilí můţe vést k sekundární viktimizaci, ke zvýšené latenci 

tohoto jevu, ale nelze ji pojímat za primární příčinu domácího násilí. 

Třetí mýtus říká, ţe příčinou jsou naučené vzorce násilného chování jedinců 

pocházejících z jeho původní rodiny. Bezesporu to v některých případech hraje velkou 

roli a je jednou z příčin, nicméně budeme-li se zabývat otázkou kauzality domácího 

násilí jako jevu, nutně nám vyvstane otázka, kde se vzalo násilí v původní rodině. Vzory 

násilného chování v původní rodině mají nepochybně nezanedbatelný vliv, ale nemůţe 

obstát v hledání základní kauzality tohoto fenoménu. 

Za příčiny tohoto problému jsou také mnohdy zaměňovány pouhé startéry 

konkrétního incidentu, jako je alkoholismus agresora, nezaměstnanost, tíţivá finanční 

situace apod.
34

 

 

                                                           
33

 HUŇKOVÁ M., VOŇKOVÁ, J., Domácí násilí v ČR z pohledu práva1. vydání, 2004, Justiční 

akademie ČR, str. 50 
34

 ČÍRTKOVÁ, L., Moderní psychologie pro právníky, Grada Publishing a.s., 1. vydání, 2008, str. 40 - 41 



21 
 

5 Stalking jako pokračování domácího násilí 

  

Stalkingem rozumíme specifickou variantu násilí, jejímţ hlavním znakem je 

obsesivní upnutí neznámého, nebo častěji známého pachatele na určitou osobu, která je 

pachatelem obtěţována úpornými projevy nevyţádané a nechtěné pozornosti.
35

 Stalking 

je v trestním právu postihován jako trestný čin nebezpečné pronásledování 

podle § 354 trestního zákoníku. 

 V našem případě jde o alternativní podobu násilí nazývanou pronásledování 

bývalým partnerem. Tento typ stalkingu zahrnuje aţ 50% všech případů pronásledování. 

Nenastává ve všech případech domácího násilí, ale pokud ano vykazuje specifické rysy 

stalkingu typické pro pronásledování jako pokračování domácího násilí. Nastává 

v době, kdy oběť domácího násilí jiţ neţije s agresorem ve společné domácnosti 

a z tohoto agresora se stává pronásledovatel uchylující se k psychickému teroru. 

Pronásledovatel systematicky obtěţuje oběť nevyţádanými projevy zájmu, kontaktu 

s ní, snahou získání kontroly nad obětí či znovuzískání kontroly nad ní a nakonec se 

uchyluje aţ k nebezpečnému vyhroţování. V krajních případech můţe toto jednání 

vyústit aţ ve fyzické napadení oběti či k jejímu usmrcení, na coţ v mnohých případech 

dopředu upozorňuje. 

 K pronásledování se uchýlí pouze část násilných osob a zaměříme-li 

se na genderové rozdělení ex-partner stalkingu, jednoznačnou většinu pachatelů tvoří 

muţi. Pro ţeny, které pronásledují bývalé partnery, je typická klasická forma stalkingu 

bez vazby na domácí násilí. Hraje v tom samozřejmě roli fakt, ţe obecně mezi pachateli 

domácího násilí je většinové zastoupení muţů. 

 Oběti domácího násilí a oběti stalkingu vyţadují poněkud odlišný přístup 

v zacházení a pomoci. Z průzkumů vyplývá, ţe oběti ex-partner stalkingu jsou 

aktivnější při vyhledávání pomoci, samotný stalking nahlásí mnohem dříve neţ oběti 

fyzického domácího násilí. Plyne to hlavně z faktu, ţe jiţ s agresorem nesdílí společné 

obydlí a vyhledat pomoc bez vědomí násilné osoby je pro ně mnohem snazší. 
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5. 1. Formy pronásledování bývalým partnerem 

 

Jak uvádí doc. Čírtková ve své publikaci Moderní psychologie pro právníky, 

můţeme rozlišit dvě formy pronásledování bývalým partnerem: defenzivní a ofenzivní, 

lišící se svou vazbou na domácí násilí. 

Defenzivní stalking se vyznačuje absencí předchozího fyzického domácího 

násilí. Motivem pronásledovatele je úporná snaha o obnovení původního vztahu, 

která se projevuje neustálým vyhledáváním kontaktu s bývalým partnerem spojeným 

s pokusy o usmíření. 

Ofenzivní stalking naopak následuje po fyzickém domácím násilí. Motivací 

u této formy stalkingu je snaha o obnovení moci a kontroly nad obětí. Tato forma je 

vnímána jako nebezpečnější a je třeba výrazněji usuzovat na ochranu oběti 

před fyzickým napadením. Podle výzkumů je riziko násilností ze strany 

pronásledovatele značné. Spouštěčem agrese můţe být široké mnoţství situací, včetně 

vyhledání pomoci obětí domácího násilí a následného pronásledování. Bohuţel i zde si 

oběti mnohdy neuvědomují nebezpečnost situace, a přestoţe pomoc těmto obětem 

by mohla být institucionálně zajištěna, důslednou pomoc odmítají, jelikoţ často 

bagatelizují nebezpečnost situace. 

Obětem ex-partner stalkingu bývá třeba doporučit vyhledání pomoci, dále 

ţe nejvhodnější reakce je nulová, pro nezbytný kontakt s násilníkem zvolit třetí osobu 

(nejlépe neutrální osobu s určitou měrou autority, kterou můţe být například právní 

zástupce) a v krajních případech třeba zváţit taktéţ přestěhování a úkryt oběti. 

5. 2. Zvláštnosti ex-partner stalkingu 

 

 Výzkumná zjištění se země od země výrazně liší pro určení procenta přetvoření 

domácího násilí v ex-partner stalking. S jistotou ale můţeme říci, ţe je prokázaná 

korelace mezi domácím násilím a pronásledováním bez ohledu na různost těchto 

výzkumných zjištění. 

 U nebezpečného pronásledování ofenzivního ex-partner stalkingu zohledňujeme, 

ţe musíme dbát hrozby moţné eskalace aţ ve fyzické napadení, v krajním případě 

aţ fyzické likvidace oběti. A právě u případů ex-partner stalkingu je riziko fyzického 

napadení zvýšené. Obvyklý průběh můţeme popsat jako psychický teror v podobě 

neustálé korespondence (mailem, mobilem), telefonováním, sledováním oběti apod., 
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který můţe přejít ve fyzické násilí, jeţ obvykle graduje – nejprve vídáme poškozování 

a ničení věcí oběti, útoky proti zvířecím mazlíčkům a dále přímé fyzické napadení oběti 

nebo i třetích osob. Lze konstatovat, ţe v případě, kdy je součástí pronásledování 

i vyhroţování, je zde značné riziko naplnění výhrůţek. Avíza pronásledovatelů 

o spáchání zločinů se bohuţel ve většině případů naplní, nejde o plané výhrůţky a je 

třeba je nebrat v ţádném případě na lehkou váhu. Hovoříme pak o „avizovaných 

zločinech“, které netvoří samostatný typ deliktů, ale jsou konečnou, kulminující fází 

pronásledování. Tragicky bohuţel tyto případy končí mnohdy právě proto, ţe oběti je 

z důvodů, ţe jde o známého člověk (bývalého partnera), neberou dostatečně váţně 

a utěšují se myšlenkou typu, ţe „toho by přeci nebyl schopen.“ Zde je proto apel 

na zahrnutí problému ex-partner stalkingu do strategií pomoci sociálně psychologických 

intervencí a zjišťování v kaţdé situaci, zda pronásledování předcházelo domácí násilí, 

jelikoţ jde o signál zvýšeného rizika fyzického napadení. 

 Spojitosti mezi ex-partner stalkingem a domácím násilím tvoří především touha 

po kontrole a moci nad pronásledovanou obětí a její izolace, úzkostná vazba na oběť, 

vydírání, zastrašování aţ nebezpečné vyhroţování. Typické jsou také vztek a ţárlivost, 

kritika oběti, falešné usmiřování a narcistické potřeby násilníka vyţadující nadměrné 

uctívání a respekt. 

5. 3. Indikátory přechodu domácího násilí v pronásledování 

 

Zatím není moţné u případů domácího násilí spolehlivé predikovat následný ex-

partner stalking. U výzkumů tohoto jevu se setkáváme především se dvěma přístupy. 

V prvním přístupu je patrná snaha o profilaci domácích násilníků a ex-partner 

stalkerů a hledání shod a rozdílů mezi těmito skupinami. Duttonova typologie domácích 

násilníků rozlišuje tři základní skupiny ohroţujících osob: obecně agresivní typ, 

kontrolující se typ a emočně nestabilní typ. Shodné pro všechny tři typy je emocionální 

nestabilita, sklony k výbuchům agrese, egocentričnost ve vztahu, protichůdnost chování 

a nálad. Jde o jedince, kteří jsou silně závislí na partnerce, zároveň ale odmítaví 

a nedůvodně ţárliví. Oběti těchto násilníků nemohou násilnému chování předejít 

ţádným vstřícným a poslušným jednáním. Pro ex-partner stalking se jeví nejvíce 

rizikovým třetí typ násilníka – emočně nestabilní. 
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Dalším přístupem je odhlíţeno od profilování osobností, ale je zde zaměření 

na identifikaci konkrétních projevů chování domácích agresorů, které by mohly značit 

zvýšené riziko pronásledování v budoucnu. Mezi varovné signály bylo zařazeno jednání 

s partnerkou jako s vlastnictvím, projevy úzkostné vazby na partnerku (časté 

zdůrazňování extrémní potřeby vztahu s partnerkou a nemoţnosti ţití bez ní), silné 

emocionální výkyvy od naprosté oddanosti k náhlým výbuchům agrese a také falešné 

usmiřování v podobě proseb o odpuštění, slibování nápravy apod. Určité vzorce chování 

pak můţeme spatřovat i po ukončení vztahu. Typicky mají podobu osočování partnerky, 

vyhroţování a nadávek na její adresu, ničení a poškozování věcí oběti, zapojování 

příbuzenstva do kampaně vedené proti partnerce a snaha získat je na svou stranu, 

ale také rozličné útoky na partnerčiny blízké osoby (ať uţ z rodiny, přátel nebo jde-li 

o nového partnera). 
36

 

6 Pachatelé domácího násilí 

 

Skupinu osob páchající domácí násilí nelze jednoznačně vymezit na určitý typ 

osobnosti. Dopouštějí se ho muţi i ţeny různých věkových kategorií, různého vzdělání, 

napříč všemi sociálními vrstvami. Přesto lze na základě výzkumů pozorovat určité 

většinové zastoupení pachatelů domácího násilí podle pohlaví či věku, jak popisuji níţe. 

Podle starších teorií šlo u těchto pachatelů o osoby se specifickou poruchou 

osobnosti (podle dřívější terminologie o psychopatologické osobnosti). Tyto teorie jsou 

ovšem v současnosti překonány. Nelze konstatovat, ţe by všechny násilné osoby trpěly 

nějakou poruchou osobnosti, ani ţe pochází ze stejných sociálně-kulturních 

či ekonomických podmínek nebo ze stejných etnických, rasových či náboţenských 

skupin. Nicméně na základě oficiálních soudních evidencí a viktimologických výzkumů 

byla porucha osobnosti zjištěna aţ u 80 % násilníků.  

Můţeme ale pozorovat odlišné vzorce chování na veřejnosti a naopak 

v soukromí domova, coţ mimo jiné nasvědčuje existenci kontrolních mechanismů 

násilníků a nemůţe tedy u valné většiny případů obstát obhajoba, ţe dotyčný nedokázal 

ovládnout své jednání a poukazovat na sníţenou příčetnost pachatele. 

                                                           
36

 ČÍRTKOVÁ, L., Moderní psychologie pro právníky, 1. vydání, Grada Publishing, a.s., 2008, 160. s. str. 
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Odborníci se však shodují na následujících charakteristických znacích násilných 

osob a těmi jsou: nízká sebeúcta a sebevědomí, přesouvání viny, impulzivnost, strach 

ze závislosti (velký počet násilných osob je na partnerce/ partnerovi silně emočně 

závislý), extrémní ţárlivost, neadekvátní reakce na stres, zkušenosti s násilím v dětství, 

kontrolující chování a rovněţ víra v tradiční patriarchální rodinu. Stručně lze pachatele 

domácího násilí shrnout jako osoby, jeţ charakterizuje dominance a potřeba moci 

a kontroly.
37

 

Ševčík a Špatenková mezi nejčastější zdroje násilného chování uvádí: 

těžký stres či spolupůsobení stresujících okolností (stresové faktory jako jsou finanční 

problémy, nezaměstnanost, váţná nemoc, problémy s dětmi, ztráta blízké osoby aj.), 

frustrace, ohrožení, partnerské neshody, boj o moc, naučené vzory a modely chování, 

identifikace s agresorem, alkohol a drogy (nejde o příčinu násilného chování, jako spíše 

o spouštěč agrese; alkohol a drogy pachatelé rovněţ uţívají jako „alibi“ a své násilné 

jednání přisuzují zneuţití alkoholu či drog, coţ je jen důsledkem jejich neochoty 

přijmout odpovědnost za své činy), zdravotní indispozice, neurologické poruchy, 

psychická onemocnění, poruchy osobnosti a velká tolerance společnosti vůči násilí.
38

 

6. 1. Typologie pachatelů domácího násilí 

 

Pokud bychom mohli pracovat s obecně akceptovanou klasifikací násilných osob 

dopouštějících se domácího násilí, bylo by moţno jiţ v počátcích domácího násilí 

predikovat jednak vývoj násilných událostí a rovněţ úspěšnost terapie pachatele 

a dosaţení jeho moţné nápravy. Tato typologie by byla taktéţ důleţitá pro preventivní 

kroky proti domácímu násilí, jelikoţ by bylo moţno cíleně pracovat s konkrétní 

skupinou osob a bylo by snáze determinovatelné konkrétní očekávané chování jedince.  

Bohuţel ačkoliv je pro praxi typologie osob páchajících domácí násilí velice potřebná, 

empiricky podloţená typologie těchto násilníků prozatím neexistuje. Tento fakt je 

ale jednoduše vysvětlitelný. Pro utvoření takové klasifikace je k dispozici pouze malá 

část vzorků násilných osob. Není moţné získat profily všech pachatelů domácího násilí. 
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Bohuţel velká část domácího násilí, jakoţto jev odehrávající se za zavřenými dveřmi, 

za zavřenými dveřmi také zůstává a na veřejnost se nedostane. Dále z dostupné skupiny 

vzorců chování můţeme utvářet omezenou typologii pouze pachatelů muţů, 

jelikoţ výzkumy násilné partnerky chybí. Ve velké míře je to způsobené výrazně niţším 

zastoupením ţen mezi pachateli domácího násilí.  

Lze také říci, ţe týrání dětí lze vymezit jako zcela samostatnou a specifickou 

oblast, nicméně nám stále zůstávají skupiny násilníků týrajících seniory a osoby se 

zdravotním postiţením - zde jsou výzkumy násilníků také stále postrádány. To je dáno 

především tím, ţe nejde vedle partnerského násilí o tolik frekventovaný typ domácího 

násilí a ţe se tyto případy do povědomí veřejnosti teprve postupně dostávají. 

Při provádění šetření se navíc pracuje s pachateli odsouzenými nebo těmi, 

jeţ jsou umístěni v psychiatrických léčebnách – jde nepochybně o pachatele nejtěţších 

typů domácího násilí, coţ rovněţ sniţuje vypovídající hodnotu typologie pachatelů 

domácího násilí jako celku. Dostáváme se tedy k poměrně úzké skupině násilných osob 

– muţů, kteří se dopustili závaţných forem domácího násilí.  

V rámci psychologie se přistupuje ke třem hlavním kritériím: závaţnost 

a povaha domácího násilí, obecnost či specifičnost násilí (zda se násilí dopouští pouze 

v rámci partnerského vztahu nebo i mimo něj) a přítomnost poruch osobnosti. 

Typologie násilníků a jejich psychologická profilace prošla dlouholetým 

vývojem. Čírtková uvádí, ţe dnes akcentované varianty násilníků nemají jednoho autora 

ani jasně definovaná kritéria, nicméně pro praxi jsou uţitečné. Rozlišovat, tak můţeme 

následující typy násilných osob: 

1) Obecně agresivní pachatel 

Tento typ pachatele má osobnost s obecným sklonem k agresi. Agrese je u něj 

obecným vzorcem chování a jedná tak v i mimo domov. Má omezenou schopnost 

empatie a není schopen pocitu viny a tudíţ ani převzetí odpovědnosti za své jednání. 

K ţenám má spíše a priori negativní postoj. 

2) Pachatel domácího násilí „specialista“ 

Tito pachatelé nemívají výrazné psychopatologické příznaky, u jejich osobnosti 

můţeme pozorovat zvýšenou impulzivnost, epizody vzteku či ţárlivost. Naopak je 

pro ně typická diferenciace rolí za zavřenými dveřmi a mimo domov. Mají „dvojí tvář.“ 

Zatímco navenek vystupují jako slušní, korektní jedinci, v soukromí se vůči osobě 
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blízké dopouštějí agresivního jednání. Minimálně zpočátku se za své činy omlouvají 

a pociťují pocity viny. Agresivní jednání je u nich vysvětlováno nedostatečnými 

partnerskými dovednostmi. 

3) Pachatel domácího násilí s psychickou zátěží 

U osobnosti tohoto typu pachatelů nacházíme často klinické příznaky narušení 

osobnosti, mnohdy v návaznosti na odmítání rodiči, zneuţívání v dětství či pochází-li 

sám pachatel z rodiny, v níţ byl svědkem domácího násilí a v níţ násilí představovalo 

samozřejmý prostředek řešení konfliktů. Jsou to jedinci se sníţeným sebevědomím, 

bez sebedůvěry, s pocitem vlastní nedostatečnosti, výraznou ţárlivostí a emoční 

labilitou, ale s mnohdy velmi dobrou schopností manipulace. Agresi uţívají jako řešení 

konfliktních situací, resp. situací, které jako konfliktní sami vnímají, a obecně se násilí 

dopouštějí jen v intimní sféře.
39

 

Na základě případů ze své praxe taktéţ L. Daligand uvádí určité společné rysy 

násilných osob partnerského násilí. Jedním z těchto rysů je nezralost projevující se 

v neschopnosti utvořit vztah zaloţený na dialogu – kdy dotyčný sám komunikuje, 

ale rovněţ naslouchá druhému jako rovnocennému subjektu. Výrazným deficitem jejich 

osobnosti je právě problém s verbální komunikací. Buď mlčí a otevřené komunikace 

nejsou téměř schopni nebo jde naopak o osoby vyuţívající řeč jako nástroj dominance. 

Tato druhá skupina muţů pak nachází uplatnění v povoláních jako učitelé, soudci 

či obchodníci, kteří jasně oznamují a neptají se, nečekají na verbální reakce druhého. 

Vezmou tak své oběti řeč, čímţ ji efektivně ničí. Dále u nich nalezneme 

všudypřítomnou ţárlivost, která je orientovaná nejen na jiné muţe, ale taktéţ na rodinu, 

přátele, a dokonce i na vlastní děti. Ţárlivost je ale spíše zástěrka, je projevem hluboké 

touhy po moci a kontrole nad ţivotem oběti. A ač je nutné na kaţdý případ domácího 

násilí nahlíţet individuálně pro svou jedinečnost, vidíme na případech z praxe společný 

atribut vyuţívání násilí směřující k získání naprosté kontroly nad druhým.
40

 

6. 2. Genderové zastoupení 

 

Pro veškeré statistické údaje týkajících se domácího násilí v rámci České 

republiky se potýkáme s neexistencí systematického sběru dat o výskytu domácího 

                                                           
39

 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky, 1. vydání, 2008, Grada Publishing a.s., str. 36 – 40 

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 445s., str. 254 - 256 
40

 DALIGAND, L., Násilí v partnerských vztazích. 1. vydání, Praha: Portál, 2014 



28 
 

násilí ze strany státní správy. Vycházet lze však alespoň z výzkumů prováděných 

různými neziskovými organizacemi.
41

 

Pro jednotlivé kategorie domácího násilí se různí procentuální zastoupení muţů 

a ţen coby pachatelů domácího násilí. Nejvíce výzkumů je v oblasti domácího násilí 

mezi partnery. Nicméně je nutné připomenout, ţe domácí násilí, jeţ zaţívají muţi 

ze strany svých partnerek je stále málo probádaná oblast (z velké části je důvodem 

neochota muţů přiznat, ţe jsou partnerkou týráni). Víme však, ţe ţeny se dopouštějí 

jemnějších forem fyzického násilí a převáţné pak forem psychického násilí. Podíváme-

li se však na nejzávaţnější případy domácího násilí, uvidíme jasnou převahu muţských 

pachatelů. V případě intimního terorismu s převahou hrubších forem fyzického 

a sexuálního násilí je zjištěno 97 % muţských pachatelů, pouhá 3 % zbývají na ţeny. 
42

  

Z policejních statistik je moţné získat přehled evidovaných obětí trestného činu 

týrání osoby ţijící ve společném obydlí – oběti jsou rozlišovány na muţe, ţeny a oběti 

ve skupinách – za rok 2012 však vidíme, ţe z celkového počtu 683 obětí, bylo 519 ţen 

a pouhých 27 muţů (138 obětí tvoří oběti ve skupinách) – to však nedává odpověď 

na otázku pachatelů. Policejními statistikami je evidován pouze věk pachatelů – nejvíce 

pachatelů tohoto trestného činu je ve věku 30 – 40 let, druhé největší zastoupení mají 

pachatelé ve věku 40 – 50 let.
43

 

Ve statistice kriminality vedené Policií České republiky je za rok 2015 

evidováno 368 osob vyšetřovaných pro trestný čin týrání osoby ţijící ve společném 

obydlí (postihující domácí násilí), z tohoto počtu bylo vyšetřovaných pouze sedm ţen.
44

 

7 Oběti domácího násilí 

 

„Oběť není slabým jedincem, ale naopak tím, kdo přežil násilí (koncepce 

tzv. survivora neboli přeživšího). Oběti zločinů obecně a násilí zvláště si zaslouží 

solidaritu a respekt.“
45
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Jedinci nuceni snášet týrání od osob, jeţ jsou jim mnohdy nejbliţší, a to v místě 

svého domova, si po odloučení z násilného vztahu odnášejí mnoho negativních 

psychických následků, které někdy přetrvávají celý ţivot a způsobují častokrát rozličné 

zdravotní komplikace (viz výzkum Světové zdravotnické organizace, podle nějţ ţeny 

ohroţené domácím či genderové podmíněným násilím trpí výrazně vyšší mírou 

zdravotních problémů, nebo švédská studie z roku 2014 poukazující na souvislost mezi 

vystavením sexuálnímu násilí v dospělosti a rizikem rozvoje posttraumatické stresové 

poruchy, celkově zhoršeným zdravotním stavem či zvýšeným rizikem infarktu 

myokardu
46

). Přestoţe je obětem domácího násilí v posledních letech věnovaná větší 

pozornost a tyto negativní dopady trestné činnosti na jejich osobu jsou více diskutované 

a vnášené na světlo, stále se tito jedinci ve společnosti setkávají s nepochopením, někdy 

aţ antipatiemi a odmítáním. A tak místo pomoci a vyléčení se musejí nezřídka potýkat 

s negativními reakcemi okolí, které na ně tak přenáší břemeno části odpovědnosti 

za nastalou trestnou činnost, či naopak s ignorací jejich traumatu. Lze říci, ţe pozornost 

je nejvíce věnovaná ţenským obětem partnerského domácího násilí, více pozornosti 

začíná být věnováno muţským obětem tohoto násilí, na světlo světa přichází téţ více 

případů týraných seniorů, avšak zanedbávány jsou jistě oběti zdravotně postiţené. 

Poslední zbývající skupinou obětí jsou ti nejzranitelnější – děti. Lze konstatovat, 

ţe týrání dětí dostává značnou pozornost, ale to v případě, kdy jsou děti primárním 

objektem týrání. Ovšem s domácím násilím je spojena téţ druhá skupina týraných dětí, 

která je však ve forenzní praxi stále velice zanedbávána – děti, které byly svědky 

domácího násilí. 

 Tato kapitola popisuje devastující dopady domácího násilí na fyzické a hlavně 

duševní zdraví obětí. Mám za to, ţe porozumění těmto dopadům je stěţejní premisou 

pro pochopení toho, jak pomoci obětem domácího násilí, a pro vymýcení stále 

přetrvávajících mýtů o domácím násilí z povědomí společnosti a zabránění tak 

sekundární viktimizaci. Pro vnější okolí je mnohdy nepochopitelné, proč oběť násilného 

partnera neopustí, proč setrvává ve vztahu s tyranem, proč ho dokonce mnohdy hájí. 
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Je nutné si uvědomit, ţe jde o naprosto normální reakce, lidská psychika si utváří 

mnoho obranných mechanismů pro zajištění přeţití v důsledku proţívaného násilí.
47

  

 Podstatou pro pochopení chování obětí domácího násilí je uvědomění klíčového 

znaku domácího násilí, a sice asymetrie vztahu, kdy oběť je pod kontrolou a nadvládou 

pachatele a stává se závislou. Symetrický vztah je zlikvidován a jsou vytvořeny jasně 

oddělené role násilné kontrolující osoby a osoby ohroţené a závislé. S přihlédnutím 

k tomuto vidíme, ţe chování oběti spočívající ve zpětvzetí podání trestního oznámení, 

útěky a navracení se k násilníkovi nebo naopak neschopnost ho opustit, je jen zřetelným 

důsledkem závislého vztahu, kdy oběť ztratila sebedůvěru a schopnost více či méně 

vlastní ţivot kontrolovat.  

 Chování oběti ovlivňují i další faktory, jako je strach z reakce násilné osoby 

ale i stud a strach z reakce okolí, rozsáhlé oslabení obětí ve smyslu fyzického, 

psychického, emocionálního i morálního, proţívání paniky a úzkostí, iluze trvajícího 

vztahu ve spojení s nejistotou jejího vztahu k násilníkovi a v neposlední řadě také 

nejasnost ohledně odpovědnosti za vzniklou situaci (oběť přebírá vlivem manipulace 

násilníka vinu na sebe).
48

 

7. 1. Ženy jako oběti partnerského násilí 

 

 Jsou to právě ţeny, které podle dosavadních výzkumů tvoří nejpočetnější 

skupinu obětí domácího násilí.
49

 Fyzická nebo psychická újma, která je jim 

dlouhodobým týráním způsobena, nabývá různých podob a míry podle délky, intenzity 

a formy násilí a rovněţ podle previktimní osobnosti oběti.  

Jak uvádí L. Daligand ve své publikaci Násilí v partnerských vztazích, 

jeţ obsahuje kazuistiku vybraných případů domácího násilí, s nimiţ se ve své praxi 

setkala, všechny oběti spojují krom jiného pocity studu a viny. Stydí se za vzniklou 

situaci a o tom, co se děje za jejich zavřenými dveřmi pak nemluví ani s rodinou 

či přáteli, pokud s nimi ještě vůbec udrţují styky, natoţ aby se s problémem svěřily 

neznámým lidem jako například příslušníkům policie. Navíc viní samy sebe za nastalé 

násilí a tím do značné míry přebírají zodpovědnost namísto pachatele, coţ je za prvé 
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mnohdy jedním z důvodů neoznamování domácího násilí, ale rovněţ to znesnadňuje 

cestu léčení obětí. Aby mohlo být oběti efektivně pomoţeno, musí si nejprve dotyčná 

osoba uvědomit, ţe se stala obětí a ţe odpovědnost za násilí leţí na násilném partnerovi. 

Vztah násilné osoby a její oběti není vztahem dvou rovnocenných subjektů. „Všechny 

formy partnerského násilí jsou pouze obměnami stejného procesu, jehož cílem je popřít 

druhého.“
50

 Toto podle mého názoru velice výstiţně vyjadřuje vztah, který je mezi 

násilníkem a jeho obětí. Násilník popírá oběť jako svobodnou individualitu a redukuje jí 

na pouhý objekt slouţící k uspokojení jeho touhy po moci a kontroly nad ţivotem 

druhého. V průběhu týrání svou oběť postupně zbavuje řeči, popření svobodné 

individuality druhého přináší i odnětí práva se vyjadřovat, svobodně se projevovat 

a tedy i hovořit o proţitých traumatech. I to se podílí na neoznamování domácího násilí 

a problému, které oběti mají při vypovídání před orgány činnými v trestním řízení. 

Specifičnost v násilí na ţenách L. Daligand spatřuje v prostém faktu, ţe toto 

násilí, ať uţ v jakékoli formě, je sexualizované a vyjadřuje ţárlivost na fakt, ţe jsou to 

právě ţeny, kdo předává ţivot (tomu nasvědčují i zkušenosti toho, ţe většina případů 

partnerského násilí startuje nebo se výrazně zhoršuje v době ţenina těhotenství). Muţi 

takto chtějí zničit ţenské tělo, které je nositelem ţivota, chtějí ničit ţeny, protoţe samy 

nemohou to, co ţeny ano – předat ţivot a tento nový ţivot přivést na svět.
51

 

Syndrom týrané ženy 

 Soubor negativních příznaků charakterizujících psychický stav oběti domácího 

násilí se postupem času ustálil pod názvem syndrom týrané ženy. Jde o viktimizační 

syndrom, který dokládá, ţe se dotyčná osoba stala obětí traumatizujících násilných 

jednání, coţ mělo negativní vliv způsobující změny na jejích psychických a mentálních 

pochodech.  

Tento syndrom byl poprvé specifikován v 70. letech minulého století a byl 

naplňován dvěma základními znaky: naučená bezmoc a cyklus domácího násilí. Později 

byl redefinován jako souhrn přechodných symptomů určité formy posttraumatické 

stresové poruchy. Tento pojem následně prošel mnohými dalšími kritikami a zůstává 

pouţíván nadále. Více se ale uţívají téţ pojmy syndrom týraného partnera či prostě 

syndrom týrané osoby, coţ povaţuji za nejvýstiţnější, jelikoţ zdaleka jiţ nehovoříme 

pouze o ţenských obětech domácího násilí. 
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 Zmíněný syndrom se neprojeví automaticky u kaţdé týrané oběti. Faktory 

ovlivňující rozvoj syndromu jsou typ domácího násilí, typ previktimní osobnosti 

a taktéţ reakce sociálního okolí. Projevuje se různými symptomy, které nelze jednotně 

definovat pod tento syndrom, jelikoţ oběti na různě proţité trauma reagují různě. Vţdy 

je nutné utvořit individuální obraz syndromu týrané osoby konkrétní oběti. Čírtková 

uvádí následující skupiny příznaků: 

 Změny v emocionálních reakcích: pocity studu, viny, ztráta schopnosti přirozeně 

se chovat, zablokování vlastních negativních emocí, sníţená akceschopnost apod. 

Změny v postojích a hodnocení sebe sama i okolí: utváří se nedůvěra v okolí 

a v moţnost řešení, sebeobviňování, naučená bezmoc, u oběti dochází k deformaci 

nesnesitelné reality, kterou si mentálními procesy přetvoří tak, aby pro ni byla 

snesitelná, pro násilí tak nachází věcné, logické důvody, odpovědnost za násilné jednání 

přebírá na sebe a násilné incidenty má tendenci bagatelizovat. 

Symptomy distresu a disfunkcí psychických procesů: oběť trpí úzkostmi, 

depresemi, poruchami spánku, poklesem imunity, tzv. flashbacky, v krajních případech 

výpadky paměti aţ disociativní poruchou osobnosti (u jedince vlivem traumatizujících 

násilných situací dojde k utvoření další osobnosti/ osobností a jedinec projevuje chování 

a proţívání odpovídající těmto rozdílným osobnostem). 

Důleţité je si uvědomit, ţe veškeré zmíněné příznaky platí pro vztah oběti 

k agresorovi. Mimo vztah s násilným partnerem nemusí být tak značné, nelze hovořit 

o sníţené efektivitě mentálních funkcí ve všech ţivotních oblastech (i týrané osoby 

mohou být například velice úspěšné ve své profesi). Nevědomost této zvláštnosti pak 

můţe v očích laiků i profesionálů sniţovat důvěryhodnost oběti. Pomoci s posouzením 

věrohodnosti, pochopením chování oběti a objasněním psychického stavu týrané osoby 

přinese psychologický posudek ukazující obraz syndromu týrané osoby konkrétní oběti, 

který by měl současně obsahovat i analýzu konkrétního vzorce domácího násilí.
52

 

7. 2. Muži jako oběti partnerského domácího násilí 

 

 Výše je popisován současný přístup k pojmu syndromu týrané ţeny a rovněţ, 

ţe se postupně více uţívají synonyma syndrom týraného partnera/ syndrom týrané 

osoby s ohledem na vzrůstající akcent i na další oběti domácího násilí jakými jsou 
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senioři či osoby zdravotně postiţené bez ohledu na genderové rozlišení, anebo právě 

na muţské oběti domácího násilí. Obecně platí, ţe nelze vymezit jednotný profil týrané 

osoby, vţdy je třeba individuálního přístupu ke kaţdé oběti.  

 Je statisticky dokázána obecně niţší pravděpodobnost, ţe se muţi oproti ţenám 

stanou obětmi domácího násilí. Rozdílem je téţ výrazně niţší pravděpodobnost 

způsobení váţných fyzických zranění a vystavování sexuálnímu násilí. Vzhledem 

k tomu, ţe vůči ţenám je pouţíváno častokrát hrubé fyzické násilí, ztrácejí ţeny pocit 

bezpečí, ţijí v neustálém strachu, a to strachu o svůj vlastní ţivot. Naopak muţi coby 

oběti bývají pocitům takto silného strachu a paniky ušetřeni. Uţívání lehčích forem 

fyzického násilí a především násilí psychického a sociálního je ovšem dostatečně 

traumatizující a rovněţ přináší strach z partnerky, pocity studu, sebeobviňování, 

nejistoty, ztráty klidného útočiště.  

Navíc je zde předpokládaná vyšší latence. Vlivem převládajících společenských 

genderových stereotypů (muţská identita je neslučitelná s obrazem slabé a bezmocné 

oběti
53

) mají muţi mnohem vyšší obavu vyjít s problémem na světlo, převládají pocity 

studu a obavy z výsměchu okolí a přezíravého chování od pomáhajících profesí. 

Avšak ani muţi se v takových případech mnohdy neobejdou bez odborné pomoci.
54

 

Se svou partnerkou proţívají blízký, citový vztah a jsou tak stejně zranitelní 

a stejně ohroţeni psychickým týráním, nátlakem a manipulací jako ţeny. Jako pro ţeny 

je i pro muţe obtíţné násilný vztah z podobných důvodů opustit. Figuruje zde psychická 

závislost na partnerce, nemají kam odejít a přijdou tak o domov, často navíc riskují 

ztrátu dětí, čímţ je partnerky mnohokrát vydírají, časté jsou téţ výhruţky sebevraţdou. 

Problémem navíc je, ţe si ve spoustě případů neuvědomují nebo si nechtějí přiznat, 

ţe jsou obětí domácího násilí. Nahlásit domácí násilí a vyhledat odbornou pomoc je tak 

pro muţe vlivem genderových stereotypů více frustrující a difamující.
55

 

Muţi jako oběti domácího násilí se podobně jako ţeny musejí vyrovnat 

s traumatem z proţívaného násilí ze strany milované osoby. Systematické násilí, nátlak, 

kontrola a manipulace vede k obdobným psychickým dopadům a neschopnosti 
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z „kolotoče“ domácího násilí seskočit. Na rozdíl od ţenských obětí se však ve většině 

případů nemusí vyrovnávat se sexuálním a váţným fyzickým násilím a strachem 

z faktické likvidace. Naopak proti nim ještě více stojí mýty o domácím násilí 

a genderové stereotypy, které vedou k vyšší neochotě domácí násilí oznamovat a tudíţ 

k vyšší latenci a sníţení moţnosti pomoci těmto obětem. Specifikem domácího násilí 

na muţích je tedy předně reakce společnosti a s ní zvýšené riziko sekundární 

viktimizace. 

Pro jednoznačné procentuální vyjádření poměru muţských a ţenských obětí 

partnerského domácího násilí bohuţel schází relevantní výzkumy. Mnoho výzkumů cílí 

na četnost násilí, s nímţ se muţi od partnerky setkali, nicméně zahrnují téţ obecné 

párové násilí, kdy se role obou partnerů střídají a neakcentují pouze případy domácího 

násilí. Vycházet tak můţeme z kriminálních statistik trestného činu týrání osoby ţijící 

ve společném obydlí, kde s převahou převládají muţi jako pachatelé.
56

 

7. 3. Děti jako oběti domácího násilí 

 

Děti jsou oběťmi nejzranitelnějšími a přitom ve forenzní praxi jsou děti, coby 

svědci domácího násilí, stále velice opomíjené. 

Sociologické výzkumy hovoří aţ o 80 % případech rodin s výskytem domácího 

násilí mezi partnery, v nichţ vyrůstají děti. V souvislosti s domácím násilím se hovoří 

o dvou skupinách dětských obětí – přímé a nepřímé oběti. Děti, které jsou primárními 

oběťmi domácího násilí (útoky směřují přímo proti nim) a děti, které jsou sekundárními 

oběťmi (jsou svědky domácího násilí na jiném členu domácnosti, jímţ je nejčastěji 

jejich matka). 
57

 

7. 3. 1. Děti jako primární oběti domácího násilí 

 

 Směřuje-li fyzické, psychické či sexuální násilí od násilného rodiče, popř. jiné 

osoby blízké primárně vůči dítěti, hovoří se o přímé dětské oběti domácího násilí. Jde 

o případy, kdy rodiče zneuţívají nebo nevykonávají práva plynoucí z rodičovské 

odpovědnosti. Dítě můţe být obětí různých útoků fyzických (bití, kopání, pálení,…), 
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psychických (nadávky, poniţování, zesměšňování, odmítání…) či sexuálních 

(od různých forem pohlavního zneuţití aţ po znásilnění). Psychicky jsou týrané 

v kaţdém případě.   

V této souvislosti se v některých případech hovoří o syndromu týraného dítěte, 

jenţ má rozličné mnoţství projevů. Tento syndrom znamená týrání, zneuţívání 

a zanedbávání, většinou ze strany svých nejbliţších. Týrány mohou být děti aktivně 

i pasivně (nedostatečné uspokojování ţivotních potřeb – neposkytování výţivy, 

hygieny, nedostatek kontaktu a porozumění). V 60. letech minulého století američtí 

pediatři šokovali tehdejší společnost zveřejněním článku s nespočtem důkazů 

o fyzickém bití a zneuţívání dětí ze strany svých rodičů. Přes počáteční odmítání 

připuštění existence tohoto jevu se postupně více a více začalo mluvit o právech dětí 

a jejich týrání se stalo důleţitým tématem, coţ vedlo k zakotvení pojmu „syndromu 

týraného dítěte“. Přesto i v této době postrádáme přesné definování toho, co můţeme 

označit za zneuţívání či týrání dítěte především míněno s ohledem na trestání dětí.
58

 Je 

třeba pečlivého vyvaţování na základě společenského konsenzu, které způsoby trestání 

dětí jsou jiţ týrání a které jsou jen běţnými výchovnými prostředky nepoškozujícími 

práva dětí; rámec pro stanovení takové hranice tvoří mezinárodní úmluvy na ochranu 

dětí a národní legislativa kaţdého státu. 

Důsledkem týrání bývá akutní reakce na stres (vymizí během několika hodin 

aţ tří dnů) aţ posttraumatická stresová porucha, jejíţ projevy jsou diferentní podle míry 

stresové události a věku dítěte. U dětí do 6 let věku jde především o problémy poruch 

spánku, pomočování, úzkostných reakcí na separaci, poruchy s příjmem potravy (jídlo 

odmítají nebo naopak jedí příliš). Ve věku do zhruba 12 let jsou obvyklé poruchy učení, 

problémy s chováním, kdy jsou tyto děti pasivní, uzavřené či naopak útočné, trpí pocity 

viny, studu, odcizení, sníţeným sebehodnocením, sníţenou sociální schopností 

navazovat kontakty a psychosomatickými problémy (bolesti hlavy, břicha, bušení 

srdce,…). Dospívající jedinci trpí nejistotou a úzkostí, která můţe vyústit v deprese 

a agresi obrácené vůči sobě, rovněţ jsou náchylnější ke zneuţívání drog a alkoholu.
59
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7. 3. 2. Děti jako svědci domácího násilí 

 

 Ač má rozdělení na přímé a nepřímé oběti určitě do jisté míry své opodstatnění, 

nepovaţuji děti, které jsou svědky domácího násilí vůči jednomu z rodičů za nepřímé 

oběti, ale za oběti přímé. Jsou oběťmi přímého psychického týrání. Shodně se k tomu 

staví i Světová zdravotnická organizace, které definovala násilí mezi rodiči, jemuţ jsou 

děti v rodině přítomny jako psychické týrání dětí.
60

 Týrá-li jeden z jejich rodičů toho 

druhého, dítě tím velmi trpí, stresuje ho to, traumatizuje a následky si nese ve většině 

případů celý ţivot. Přestoţe v těchto případech můţeme říci, ţe primární útok směřuje 

proti jiné osobě v domácnosti, lze rovněţ říci, ţe jde o přímý útok na psychiku dětí. 

„Takové psychické rány jsou hlubší a trvalejší než ty fyzické.“
61

 Psychické týrání má 

projevy vystavování dítěte týrání milovaného rodiče a naprosté ignorace jejich osoby 

ze strany násilné osoby (jednoho z rodičů). Jde o ignoraci a bezohlednost k jejich 

potřebám, citům, strachu a bolesti z proţívané situace. Násilná osoba si je vědoma, 

jak děti v rodině jím způsobovaným chováním trpí (děti nezůstávají bez reakcí, jakými 

jsou například pláč v reakci na násilné incidenty), ale nebere na to ohledy. Násilná 

osoba vezme dítěti bezpečný domov a dítě tak vyrůstá v napětí, strachu, nejistotě 

a osamění. Domácím násilím, ač útok primárně směřuje proti jedné osobě, je postiţena 

celá rodina. Je-li jeden rodič násilná osoba ignorující ţivoty a potřeby svých nejbliţších 

a druhým rodičem je devastovaná oběť ţijící v kruhu bezmoci a postupném oslabování 

akceschopnosti, ţije dítě v osamění, v sebeobviňování a stává se malým dospělým, 

jelikoţ za nastalou situaci samo přebírá zodpovědnost. Někdy se děti pokusí týraného 

rodiče bránit a pak mnohdy sami utrpí poranění, většinou jsou ale jen ignorovaní, němí 

svědci násilností mezi osobami, jeţ o ně mají pečovat a ochraňovat je. O tom, co se 

odehrává v jejich domově, nemohou mluvit venku, přesto jsou toho plní a nemohou 

proţívat dětství jako jejich vrstevníci, a tak se od nich cítí do značné míry izolováni. 
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„Násilí v rodinách poškozuje děti na celý život více než všechna genetická 

poškození obecně“.
62

 Dopady na psychiku dítěte jsou rozličné a velice intenzivní. Ţijí 

v neustálém stresu, atmosféře ohroţení, osamocení, strachu a bezmoci. Mohou trpět 

poruchami chování, spánku, sníţenou sebeúctou, problémy s navazováním kontaktů, 

neklidem, někdy se pak sami navenek projevují agresivně nebo naopak přehnaně 

pasivně. Vzorce chování, které se od rodičů mohou naučit, jsou v tomto případě 

katastrofální. Agrese je vnímána jako přirozená součást ţivota a způsob řešení 

konfliktů. Dítě má moţnost identifikovat se s násilnou osobou nebo obětí. Ani jedna 

varianta však pro něj není tak úplně přijatelná, jelikoţ na vlastní oči pozorovalo 

negativa obojího, zároveň, ale nezná nic jiného. Domácí násilí postihuje celou rodinu, 

děti se staly součástí a hrozí, ţe v tomto koloběhu zůstanou i v budoucích partnerských 

vztazích buď jako agresoři nebo oběti. Je doloţeno, ţe děti figurující před soudem jako 

oběti násilí, jsou později před soudem znovu, ale jiţ jako pachatelé, či naopak dívky, 

které byly oběťmi v průběhu dětství, jsou častěji znovu viktimizovány v dospělosti. 

Tyto děti neví, jak naloţit s vlastní agresivitou, převezmou útočnost nebo naopak 

pasivitu a bezmocnost, generalizuje se a priori nedůvěra vůči ostatním. Je vysoké riziko 

projevů akutních reakcí na stres, posttraumatické stresové poruchy (příznaky popsány 

výše, tyto děti je mají obdobné jako děti se syndromem týraného dítěte) aţ depresí.
63

 

Vedle negativních dopadů na psychiku těchto jedinců, jsou známy téţ negativní 

zdravotní dopady. Vedle psychosomatických obtíţí, jak jsou popsány výše, například 

americká studie dokazuje souvislost mezi svědectvím násilí v dětství a vyšším rizikem 

rozvoje kardiovaskulárních chorob v dospělosti.
64

 

Za zásadní povaţuji zvýšit zájem o tyto děti. Zvýšit a zefektivnit odbornou 

terapeutickou pomoc, aby se tak dokázaly vyrovnat s nastalou situací a také reflektovat 

tyto oběti v trestním procesu. „Pokud tyto děti nebudou mít možnost zpracovat 

si traumatické prožitky, jimž byly ve své rodině vystaveny, za využití specializované 

psychologické pomoci, nemají mnoho šancí žít plnohodnotný, násilím nezatížený 
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život.“
65

 Situaci domácího násilí v kaţdé rodině je třeba řešit komplexně a neopomíjet 

tyto zvlášť zranitelné oběti. Minimálně poskytování a financování odborné terapeutické 

pomoci by se mělo v příštích letech změnit k lepšímu, jelikoţ je k tomu přímo 

úkolováno Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví Akčním 

plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.
66

 

7. 4. Senioři jako oběti domácího násilí 

 

Týraní senioři tvoří málo probádanou skupinu domácího násilí a podle 

oficiálních statistik tvoří rovněţ i málo početnou skupinu. Avšak v tomto případě lze 

předpokládat vysokou latenci. Sami týraní senioři celý problém často skrývají, či neví, 

kde vyhledat kompetentní pomoc. 

Násilí na seniorech má projevy tělesného týrání či psychické týrání. Zaţívají 

poniţování, psychický nátlak, útoky na důstojnost člověka, zanedbávání péče, 

zneuţívání majetku a finančních zdrojů či zanedbávání třetí osobou (ignorace patrných 

příznaků týrání ze strany třetích osob). Někteří autoři hovoří o syndromu týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného seniora.  

Pachateli jsou nejvíce osoby blízké, z rodiny, ale v některých případech i jiné 

osoby přicházející se seniorem do styku (například pečovatelské sluţby).  Pro tyto oběti 

je zvlášť význačný ambivalentní vztah s často ochranitelskými rysy vůči tyranovi, 

jelikoţ jde nejčastěji o vlastní děti, případně vnoučata. Stud, ţe jsou to právě jejich děti, 

které vychovali, kdo je týrá, je tak ochromující, ţe bývá hlavním důvodem 

neoznamování domácího násilí. Rovněţ u starších osob figuruje obava, ţe jim vzhledem 

k jejich věku nebude důvěřováno či ţe ztratí domov a budou přemístěny do ústavní 

péče. 

Je tak mnohdy na vnějším okolí, aby násilí rozpoznalo (zdravotní a sociální 

pracovníci, příbuzní, sousedé). To si však ţádá vyšší informovanost společnosti 

o problematice týrání seniorů.
67
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7. 5. Sekundární viktimizace 

 

Útoky násilné osoby vůči oběti, její poškozování a způsobování psychické 

či fyzické újmy označujeme jako primární viktimizaci. Tím to ovšem bohuţel pro oběť 

mnohdy nekončí a oběť je vystavena další újmě v podobě sekundární viktimizace. 

Sekundární viktimizací rozumíme způsobování další újmy oběti v návaznosti 

na způsobenou primární újmu pachatelem. Kontakt oběti s orgány činnými v trestním 

řízení pro ni bude vţdy stresující, musí znovu hovořit o proţitém traumatu, o citlivých 

a vysoce intimních proţitcích se svěřovat cizím lidem, tento stres je ovšem přirozený 

dopad trestné činnosti a i při vynaloţení nejpečlivější opatrnosti a ohleduplnosti mu 

nebude moci být zcela zamezeno. Sekundární viktimizací je aţ další nadměrné 

zraňování a frustrování oběti. „Jejím společným jmenovatelem je nezájem o potřeby 

oběti a ochranu její důstojnosti.“
68

 Sekundární viktimizace je způsobována nevhodným 

chováním orgánů činných v trestním řízení nebo téţ sociálním okolím oběti.  

Orgány činné v trestním řízení by měly mít na paměti, ţe oběti domácího násilí 

byly po dlouhý čas (i v řádech několika let) vystaveny týrání ze strany svého partnera 

(či jiné blízké osoby). Měly by tudíţ volit šetrný, ohleduplný a trpělivý přístup s určitou 

dávkou empatie. „Nesprávné a nekvalifikované jednání s obětí může vést k tomu, že se 

oběť uzavře do sebe a následně se nebude chtít k otázce domácího násilí vyjadřovat.“
69

 

Jednak jde o další traumatizující zkušenosti pro oběť a jednak to má negativní důsledky 

pro celé vyšetřování, jelikoţ právě oběť domácího násilí je mnohdy jediným svědek této 

trestné činnosti. Vyhnout by se měly orgány činné například otázkám, které budou 

navádějící k pocitu oběti, ţe si za nastalou situaci vlastně můţe sama, jako například 

otázky typu: „Proč vás zbil?“ Vhodnější by jistě bylo po souvislém vylíčení událostí 

obětí, doptat se na podrobnosti okolností otázkami typu: „Co předcházelo konfliktu? Jak 

se pachatel choval před fyzickým atakem?“ apod.  

Je proto důleţité v rámci pomoci obětem trestných činů zvolit vhodnou 

zákonnou úpravu a praktické proškolení orgánů činných v trestním řízení o tom, 

jak mají vůči obětem postupovat, aby bylo této druhotné újmě zabráněno. Naprosto se 
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ztotoţňuji s názorem Krahulové, která uvádí nutnost podporování vytváření speciálních 

policejních jednotek zaměřených na potírání domácího násilí po celé České republice, 

která by se sestávala z policistů, kteří by byli náleţitě proškoleni a kteří by absolvovali 

důslednou psychologickou průpravu pro správnou komunikaci a adekvátní jednání 

s obětmi domácího násilí.
70

 

Eliminace sekundární viktimizace ze strany sociálního okolí oběti je podstatně 

hůře kontrolovatelná, nicméně podle mého názoru je sekundární viktimizace ve většině 

případů pouze odrazem zoufale nízké informovanosti veřejnosti o domácím násilí, jeho 

dopadech na psychiku obětí a přetrvávání mýtů o domácím násilí. 
71

 

II. část: Právní ochrana před domácím násilím a jeho prevence 

 

 Domácí násilí se konečně v posledních letech stalo institutem, jímţ se odborná 

veřejnost začala zabývat a hledat komplexní řešení. Pouze několik let zpátky bylo 

ale domácí násilí společností bagatelizováno nebo tabuizováno, a protoţe se odehrávalo 

uvnitř rodiny, bylo vnímáno jako ryze soukromá věc, do níţ stát nemá zasahovat. Dnes 

uţ jsme si vědomi, ţe bez odborného zásahu a ingerence státu není moţné tento jev 

eliminovat. Velice výstiţné je konstatování, které cituji z publikace Pocta Otovi 

Novotnému k 80. narozeninám: „Když jde o ukončení násilí v rodině, stává se nejvyšším 

přikázáním tzv. strategie vměšování, neboť pasivita a ‚nicnedělání‘ pomáhá pachateli 

a nesvědčí oběti“
72

 Tato strategie vměšování musí zahrnovat vícero oblastí, 

v jejichţ rámci má být aplikována pomoc, ochrana, prevence a postih. Domácí násilí je 

velice citlivou záleţitostí a je třeba mít na zřeteli, ţe nestačí pouhá kriminalizace jednání 

a postih pachatelů, ale zároveň je nutné vytvořit komplexní ochranu a pomoc obětem 

domácího násilí a změřit se na prevenci tohoto patologického jevu. V rámci právní 

ochrany (trestněprávní, soukromoprávní a správněprávní) je třeba rovněţ upravit rámec 

sociální a psychologické pomoci obětem a nezapomínat na potřebu následné terapie 

všech osob dotčených domácím násilím, včetně pachatelů. 
73
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Na následujících stránkách se práce zaměřuje na právní ochranu před domácím 

násilím v českém právním řádu, téţ s poukazem na stále vnímané nedostatky v  úpravě 

této problematiky. 

8 Vývoj právní ochrany před domácím násilím 

 

Přestoţe můţeme s jistotou říci, ţe problém domácího násilí je problémem 

odvěkým, do zájmu odborníků a veřejnosti se dostal teprve v nedávné době. Ještě před 

20 lety se tímto fenoménem výrazně nezabývala ani veřejnost ani odborníci. Pokud bylo 

násilí zjištěno, přistupovaly k němu policie i soudy jako k násilí mezi jakýmkoliv cizími 

osobami a specifičnost domácího násilí byla opomíjena. Změnu přinesly aţ legislativní 

změny, které měly za následek kriminalizaci domácího násilí jako takového.
74

 

 

Zákon č. 91/2004 Sb. 

V polovině roku 2004 došlo zákonem č. 91/ 2004 Sb., kterým se mění zákon 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů k zavedení nové skutkové 

podstaty trestného činu, a to „týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě nebo 

domě“ včleněné do § 215a tehdy účinného trestního zákona s účinností od 1. 6. 2004. 

Objektivní stránkou tohoto trestného činu bylo týrání osoby blízké nebo jiné 

osoby ţijící s pachatelem ve společně obývaném bytě nebo domě. Trestem bylo odnětí 

svobody aţ na tři léta. Aţ na 8 let byl pachatel potrestán, spáchal-li čin zvlášť surovým 

způsobem nebo na více osobách, nebo pokračoval-li v páchání takového činu po delší 

dobu. 

Skutková podstata tohoto trestného činu zahrnovala osoby blízké i ostatní osoby 

za předpokladu společného faktického bydlení v bytě nebo domě. Pojem byt a dům bylo 

třeba vykládat extenzivně a zahrnout pod tyto pojmy např. i chaty, ubytovny apod. 
75

 

Důvodem k zavedení této speciální skutkové podstaty bylo přispění k řešení 

problému domácího násilí jakoţto společensky neţádoucího jednání, které nebylo 

doposud trestněprávně legislativně řešeno. Do té doby převládal ve společnosti názor, 

ţe jde o problém ryze soukromý. Konečně se ale domácí násilí jako specifický fenomén 
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dostalo do povědomí odborné veřejnosti a vznikla potřeba samostatné úpravy vzhledem 

ke zvláštnosti tohoto typu násilí vyplývající z vědomí toho, ţe jde o „násilí 

za zavřenými dveřmi“ ve společně obývaném obydlí, z čehoţ vznikají vztahy určité 

závislosti mezi násilníkem a osobou ohroţenou. Za další znaky domácího násilí 

demonstrující jeho specifičnost a tudíţ potřebu samostatné úpravy, byly diferentní 

příčiny a účel tohoto typu násilí oproti násilí na cizích lidech a ţe tento typ násilí 

nebývá jednorázový, ale naopak opakovaný.
76

 

 

Zákon č. 135/2006 Sb. 

Dalším výrazným posunem byl zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé 

zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, jenţ přinesl zcela nové podmínky 

pro zajišťování ochrany rodiny před domácím násilím. 

Návrh tohoto zákona vypracovala expertní skupina Aliance proti domácímu 

násilí, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2004 

z iniciativy Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR a.s. Přinesl jednu 

z nejrozsáhlejších legislativních změn a zavedl komplexní a systematickou úpravu 

prevence a ochrany před domácím násilím propojením sociálních a policejních sloţek 

a justice.
77

 

Tento zákon byl postaven na několika principech, a to na principu priority práv 

(k ochraně ţivota, zdraví, práv a svobod jiných legitimuje zásahy policejních orgánů 

do soukromí jedinců), subsidiarity (přednostní vyuţití opatření netrestněprávní povahy), 

odvrácení hrozby nebezpečí, přiměřenosti a minimalizaci zásahů do ústavně zaručených 

práv a svobod a na principu výměny informací zejm. mezi policií, intervenčními centry 

a orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

Nově v našem právním řádu zakotvil institut policejního a soudního 

předběţného vykázání, pravidla pro všestrannou psychologickou pomoc 
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a pro intenzivní a efektivní spolupráci mezi policií a intervenčními centry. Tyto instituty 

můţeme povaţovat za základní pilíře tehdejší ochrany před domácím násilím.
78

 

 Zákon tvoří pilíře zajišťující komplexnost a vyváţenost ochrany, jeţ je 

poskytována propojením policejní intervence, sociální pomoci a soudní ochrany. 

Ochrana před domácím násilím doznala podoby v institutech vykázání násilné osoby, 

zavedení intervenčních center a nového předběţného opatření v civilním procesu 

k ochraně osoby ohroţené domácím násilím. 

 Vykázání násilné osoby bylo upraveno v zákoně o Policii České republiky 

obsahující oprávnění příslušníků Policie ČR formou rozhodnutí násilnou osobu vykázat 

aţ na 10 dní nebo k uloţení zákazu vstupu násilné osobě, nebyla-li tato v době zásahu 

přítomna. Proti tomuto rozhodnutí bylo moţné podat odvolání, které nemělo odkladný 

účinek. 

 Intervenční centra, která zavedl zákon č. 29/2007 Sb., jeţ novelizoval zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, měla za úkol poskytnout potřebnou pomoc 

osobám ohroţeným domácím násilím především v době vykázání násilné osoby. Tato 

pomoc spočívala v psychologické podpoře, sociálně-právní pomoci, v poskytnutí 

dostatku informací pro uváţlivé rozhodnutí o dalších krocích ohroţené osoby 

a ve zprostředkování pomoci dalších sluţeb. Mezi jejich činnost byla taktéţ stanovena 

koordinace spolupráce institucí, které jsou zúčastnění na ochraně před domácím 

násilím. 

 Nové předběţné opatření včleněné do občanského soudního řádu umoţňovalo 

ohroţené osobě podat návrh, aby soud svým rozhodnutím uloţil násilné osobě 

povinnost k opuštění společného obydlí aţ na jeden měsíc a po tu dobu aby se zdrţela 

veškerých kontaktů s navrhovatelem. 
79
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Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 Nový zákon o Policii ČR z roku 2008 navazuje na původní úpravu vykázání 

ze společného obydlí, avšak nadále je vykázání pojímáno faktický úkon, coţ výrazně 

zjednodušuje celý proces vykázání, oproti dřívějšímu pojetí, kdy šlo o rozhodnutí. 

 

Nový trestní zákoník  

Významným mezníkem pak bylo přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Ten přinesl nové pojetí trestného činu postihující domácího násilí, namísto původního je 

nové znění týrání osoby žijící ve společném obydlí – kromě terminologické změny 

ze společně obývaného bytu nebo domu na společné obydlí, došlo rovněţ ke zpřísnění 

trestní sazby, kdy je stanovena dolní hranice trestu odnětí svobody na 6 měsíců. 

 

Nový občanský zákoník 

Roku 2012 došlo v občanském právu přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník k zakotvení ustanovení proti domácímu násilí, dosavadní občanský zákoník ani 

zákon o rodině ţádná ustanovení o domácím násilí neobsahoval.
80

 

 

Zákon o zvláštních řízeních soudních 

Roku 2013 doznalo změny téţ občanské právo procesní přijetím nového zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který nadále upravuje předběţné 

opatření na ochranu osoby ohroţené domácím násilím. 

 

Zákon o obětech trestných činů 

 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 

nabyl plné účinnosti dne 1. srpna 2013. Upravuje dvě oblasti: komplexní úpravu práv 

obětí trestných činů a vztah státu a subjektů, které obětem potřebné sluţby poskytují. 

Novelizoval rovněţ několik jiných zákonů včetně zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (Trestní řád), který mimo jiné doplnil o nová práva poškozeného 

či o nová předběţná opatření. 
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9 Trestněprávní ochrana před domácím násilím 

 

 Problém domácího násilí je obecně řešen ve dvou rovinách – v rovině 

preventivní a v rovině represivní. Represivní rovina se projevuje právě v kriminalizaci 

domácího násilí. Preventivní opatření se pak realizují převáţně mimotrestními 

prostředky, ale nelze samozřejmě pominout preventivní účel jiţ samotného trestního 

práva. 

Trestní právo termín domácího násilí nezná, není nikde legálně definován. To se 

jeví jako účelné s ohledem na rozličnost trestných činů, jeţ můţe domácí násilí 

naplňovat. 
81

 

9. 1. Trestněprávní ochrana před domácím násilím v trestním právu hmotném 

 

Ochranu v trestním právu hmotném můţeme spatřovat ve včlenění domácího 

násilí do skutkových podstat ve zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů. Především v podobě trestného činu týrání osoby ţijící 

ve společném obydlí podle § 199 trestního zákoníku a sekundárně téţ do ustanovení 

trestného činu týrání svěřené osoby podle § 198 cit. zákona. 

V obecné části účinného trestního zákoníku uvádím související ustanovení 

§ 42 přitěţující okolnosti. Primárně je nutné zohlednit zásadu zákazu dvojího přičítání, 

jelikoţ mnoho vyjmenovaných přitěţujících okolností je jiţ zahrnuto ve skutkových 

podstatách jednotlivých trestných činů, avšak uvedu zde pro domácí násilí nejtypičtější 

přitěţující okolnost, a to podle ustanovení § 42, písm. h, které jako přitěţující okolnost 

uvádí spáchání trestného činu ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, 

zdravotně postiţené, vysokého věku nebo nemohoucí. Pokud v domácnosti s výskytem 

domácího násilí vyrůstá dítě, je na místě aplikovat toto ustanovení, jelikoţ ani v případě 

trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí ani trestného činu týrání 

svěřeného osoby není dítě ani jako znak kvalifikované skutkové podstaty výslovně 

uvedeno. 

Ve zvláštní části jde o výše zmíněné trestné činy a některé další, jeţ domácí 

násilí mnohdy doprovází, u nich se pak můţeme setkat s přísnějšími tresty, bude-li 

naplněna kvalifikovaná skutková podstata takového činu, jelikoţ jejím častým znakem 
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je, ţe čin byl spáchán vůči dítěti, dítěti mladšímu patnácti let, nebo těhotné ţeně. Osoba 

blízká v kvalifikovaných skutkových podstatách trestných činů nefiguruje, spáchání 

určitého trestného činu vůči osobě blízké tedy samo o sobě nepodmiňuje uţití vyšší 

trestní sazby oproti základní skutkové podstatě daného trestného činu, a půjde tak pouze 

o přitěţující okolnost, jak je uvedeno výše. 

9. 1. 1. Týrání osoby žijící ve společném obydlí 

 

Domácí násilí je primárně trestněprávně postihováno ustanovením 

§ 199 trestního zákoníku, jako trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí. 

§ 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí 

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 

c) spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo 

d) páchá-li takový čin po delší dobu. 

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 

a) těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, nebo 

b) smrt. 

Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně osob blízkých 

i osob jiných ţijících ve společném obydlí před domácím násilím.
82

 Důvodem 

pro zvláštní ochranu těchto osob speciálním ustanovením vůči ustanovením 

postihujícím násilí obecně je mimo jiné specifický druh závislosti, který vzniká mezi 

osobami ţijícími ve společném obydlí. Toto specifikum tkví ve sdílení společného 

obydlí, coţ vytváří mezi osobami zvláštní vztahy, závislost a zpravidla téţ ztíţenou 

moţnost obydlí opustit. Pro naplnění objektivní stránky skutkové podstaty tohoto 

                                                           
82

 JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 4. vydání. Praha: Leges, 2014, 

976s, str. 633-634 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 aţ 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 2150s, 

str. 1940 



47 
 

trestného činu postačí, dojde-li k týrání osoby, která ve společném obydlí fakticky ţije, 

není nutná podmínka vedení společné domácnosti. 

Předmětem útoku je kaţdá osoba, která s pachatelem ve společném obydlí ţije. 

Zákon přímo uvádí osobu blízkou a zároveň uvádí, ţe můţe jít o jakoukoliv jinou osobu 

ţijící ve společném obydlí s pachatelem, bez blízkého vztahu k němu, například 

nájemník nebo spolubydlící na vysokoškolské koleji. 

Objektivní stránka je spatřována v týrání. Pojem „týrání“ nemá legální definici, 

ale je vymezen judikaturou. Ta týrání vymezuje jako takové jednání pachatele, které se 

vyznačuje zlým nakládáním buď s blízkou osobou, nebo i jinou osobou, s níž pachatel 

žije ve společném obydlí, a současně se vyznačuje i určitou mírou trvalosti a dosahuje 

takové intenzity, aby bylo způsobilé vyvolat stav, který pociťuje postižená osoba jako 

těžké příkoří, resp. psychické nebo fyzické útrapy. Toto jednání můţe spočívat v bití, 

kopání, pálení či jiné tělesné poškozování, ale také v násilí psychickém zahrnující 

různou měrou nadávky, poniţování, vyhroţování, zakazování styku s přáteli, rodinou 

apod. Poţadavek na určitou míru trvalosti musíme nutně vnímat v závislosti 

na intenzitě. Soudy obvykle usuzují na tuto trestnou činnost, dochází-li k týrání 

v období řádově alespoň několika měsíců.
83

 Obecně lze ale říci, ţe čím intenzivnější 

jednání, tím kratší doba týrání je poţadována. Není vyţadováno, aby došlo k újmě 

na zdraví, stačí, ţe je splněna podmínka pociťování daného jednání jako těţké příkoří. 
84

  

Donedávna nebylo jednotné stanovisko, zda se jedná o trestný čin pokračující, 

nebo trvající. V důsledku se jednalo o problém posuzování jednotlivých útoků 

a moţnosti rozhodování o kaţdém útoku zvlášť. Coţ odporuje chápání domácího násilí 

jako takového, a to i po stránce právní, ve smyslu kriminalizace takového jednání v této 

skutkové podstatě. Objektivní stránka zní: kdo týrá, a jiţ z nedokonavého vidu slovesa, 

můţeme usuzovat určitou trvalost a ne jen nahodilé útoky. Ve světle nejnovější 

judikatury je tento trestný čin nadále povaţován za trestný čin trvající. Týrání osoby 

ţijící ve společném obydlí je tudíţ bez ohledu na jeho jednotlivé útoky, povaţováno 

za jediné jednání. Z definice týrání plyne zlé nakládání, které taková osoba, vnímá jako 

těţké příkoří. Týrání tak představuje vyvolání a udrţování setrvalého stavu negativních 
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pocitů poškozeného, nejedná se o chvilkový emocionální stav. Nelze tedy rozhodovat 

o jednotlivém fyzickém ataku či jednotlivých nadávkách, ale o týrání ve svém 

souhrnu.
85

 

Pokud dojde v důsledku týrání k ublíţení na zdraví, bude čin posuzován podle 

ustanovení § 199, jelikoţ je zde moţné usuzovat na případ faktické konzumpce. Pokud 

dojde vlivem pachatelova jednání k ublíţení na zdraví, ať uţ úmyslnému 

nebo nedbalostnímu, jak v těchto případech ostatně bývá v praxi obvyklé, jde zpravidla 

o vedlejší a méně závaţný následek trestné činnosti, která spočívá v týrání osoby ţijící 

ve společném obydlí, a proto hlavní závaţnější trestná činnost fakticky zkonzumuje 

vedlejší méně závaţnou trestnou činnost spočívající v ublíţení na zdraví 

podle § 146, odst. 1 trestního zákoníku, nebo v nedbalostním ublíţení na zdraví podle 

§ 148 téhoţ zákona. 

Při způsobení těţké újmy na zdraví musíme odlišit, zda k ní došlo úmyslným, 

nebo nedbalostním jednáním. Bude-li zde zavinění pouze nedbalostní, čin posoudíme 

podle § 199, odst. 2, písm. b), případně odst. 3, písm. a) trestního zákoníku, jelikoţ jde 

o speciální ustanovení k trestnému činu těţkého ublíţení na zdraví z nedbalosti podle 

§ 147 tr. zákoníku. Je ale moţný souběh s trestným činem vraţdy podle § 140 

tr. zákoníku, jelikoţ půjde o případy, kdy smrt pachatel způsobil úmyslně. Souběh je 

však vyloučen s trestným činem usmrcení z nedbalosti podle § 143 tr. zákoníku. 
86

 

 V případě, ţe jednáním pachatele bude naplněna skutková podstata dalších 

trestných činů, jeţ domácí násilí mnohdy provázejí, jako například znásilnění, následná 

klasifikace vyzní na souběh trestného činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí 

podle § 199 v jednočinném/ vícečinném souběhu s trestným činem znásilnění podle 

ustanovení § 175 trestního zákoníku. 

Také je třeba připomenout, ţe trestný čin zní na týrání osoby žijící ve společném 

obydlí a ne pouze na týrání osoby ve společném obydlí, coţ by inklinovalo naplnění 

skutkové podstaty takového trestného činu pouze v případě, ţe by k tomuto jednání 

docházelo jen a pouze v místě společného obydlí. Ochrana je však poskytnuta osobám 
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ţijícím s pachatelem ve společném obydlí i v případě, ţe k týrání bude docházet 

například na společných dovolených.
87

 

Pojem společného obydlí zákon nedefinuje. Trestní zákoník ale obsahuje legální 

definici obydlí v ustanovení § 133, kde stanoví, ţe obydlím se rozumí dům, byt nebo jiná 

prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Pojem bydlení vymezuje 

široce, čímţ klade důraz na faktický stav bydlení z jakéhokoli titulu, a zahrnuje mezi 

obydlí kromě obytných domů a bytů i obytné chaty, hotelové pokoje, ubytovny, 

vysokoškolské koleje, domovy důchodců, výchovné ústavy apod. 
88

 

Společné obydlí je vyjádřením specifického znaku tohoto trestného činu, 

jelikoţ v důsledku společného bydlení dochází ke vzniku jistého závislého stavu, jak je 

popsáno výše.  Není vyţadováno vést společnou domácnost, coţ je občanskoprávní 

termín postavený na společném podílení se na chodu domácnosti. Naopak nezbytnou 

podmínkou je společné faktické bydlení s pachatelem. Pokud nastane situace, 

ţe poškozená osoba je vystavená útokům charakterizující týrání po té, co se 

ze společného obydlí odstěhovala, nemůţe jiţ jít o trestný čin týrání osoby ţijící 

ve společném obydlí podle § 199, ale v úvahu budou připadat jiné trestné činy, jakými 

jsou ublíţení na zdraví, vydírání, útisk apod.
89

 

9. 1. 2. Týrání svěřené osoby 

 

Speciálním ustanovením k trestnému činu týrání osoby ţijící ve společném 

obydlí je ustanovení § 198 týrání svěřené osoby. Podle tohoto ustanovení bude trestem 

odnětí svobody na jeden rok aţ pět let potrestán kaţdý, kdo týrá osobu, která je v jeho 

péči nebo výchově. Na dvě léta aţ osm let bude potrestán pachatel, pokud se činu 

dopustí zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, způsobí-li takovým činem těţkou 

újmu na zdraví, spáchá-li takový čin nejméně na dvou osobách, nebo páchá-li takový 

čin po delší dobu. V případě způsobení těţké újmy na zdraví nejméně dvou osob 

nebo smrti je trestem odnětí svobody na pět aţ dvanáct let. 
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Předmětem útoku je zde kaţdá osoba, která je pachateli svěřena do péče 

či výchovy. 

Usuzujeme-li na domácí násilí, jiţ ze samotného pojmu domácího násilí, nutně 

dojdeme k pojmu společného obydlí, nebo přesněji k závislosti vznikající z důvodu 

společného bydlení. Pro tento trestný čin obecný poţadavek společného bydlení není. 

Pokud však osoba, která je v péči nebo výchově pachatele zároveň s pachatelem ţije 

ve společném obydlí, půjde o tento trestný čin, a to z důvodů vztahu speciality 

k ustanovení § 199 týrání osoby ţijící ve společném obydlí. 
90

 

Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně osob, 

které vzhledem ke svému věku nebo z jiných důvodů jsou v péči nebo výchově jiných 

osob.
91

 Z důvodu, ţe jde o osoby, které jsou nebo musejí být vzhledem ke svému věku 

či psychickému / zdravotnímu stavu v péči nebo výchově jiných osob a jako takové jsou 

více zranitelné a inklinují k závislému vztahu, je jim dána speciální ochrana 

před týráním tímto ustanovením. Tuto speciální a zvýšenou ochranu můţeme spatřovat 

i ve vyšší trestní sazbě oproti trestnému činu týrání osoby ţijící ve společném obydlí. 

Pokud dochází k přímému týrání osoby, jeţ je svěřena do výchovy či péče 

pachatele, ať uţ se jedná o dítě či zletilou osobu, je takové jednání kriminalizováno jako 

trestný čin týrání svěřené osoby podle § 198 trestního zákoníku. S tím souvisí otázka 

klasifikace obětí na přímé a nepřímé. Konkrétně pak začleňování dětí pocházející 

z rodiny, v níţ docházelo k partnerskému domácímu násilí (útok směřoval proti 

jednomu z partnerů, ne primárně proti dítěti), mezi oběti nepřímé, jelikoţ je to vnímáno 

tak, ţe útok primárně nesměřoval proti nim. Pokud ale děti vyrůstají v rodině 

s déletrvajícím partnerským domácím násilím, má to na ně výrazně negativní 

psychologické dopady, s kterými se mnohdy potýkají po zbytek ţivota. Celou situaci 

pak samy děti z takto postiţených rodin vnímají jako těţké příkoří a přitom stále v praxi 

postrádám, aby pachatelé byli v této souvislosti postihováni nejen za trestný čin týrání 

osoby ţijící ve společném obydlí, kdy předmětem přímého útoku byl partner násilné 

osoby, ale právě i za trestný čin týrání svěřené osoby. Mnoho rozsudků odsuzující 

pachatele za trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí dostatečně nereflektují 
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fakt, ţe týrání partnerky, byly téţ přítomny děti. Tato skutečnost je mnohdy zmíněna jen 

jako dokreslující jev skutkových událostí. Primární útok v takových případech sice 

směřuje proti partnerovi/ partnerce ale tím, ţe takto útočí na partnerku/ partnera vytváří 

nepříznivé rodinné prostředí plné napětí, stresu, namísto klidného, harmonického 

a bezpečného domova. Pro trestný čin týrání svěřené osoby, je vyţadována úmyslná 

forma zavinění, ale mám za to, ţe lze v konkrétních případech dovodit, minimálně 

úmysl nepřímý, kdy je pachatel velmi dobře srozuměn s příkořím, kterému vystavuje 

přítomné děti. „Psychickým týráním rozumíme jednání, které má závažný nepříznivý vliv 

na citový vývoj a chování dítěte. Půjde i o případy, kdy je dítě vystavováno závažným 

domácím konfliktům“
92

 V takovém případě budeme hovořit o psychickém týrání 

a takové oběti je nutno vnímat jako oběti přímé a pachatele postihovat i za tyto útoky. 

Pozitivním faktem je, ţe tento pohled začíná být rovněţ zastáván i v justici, kdyţ bylo 

judikováno následující: „O zločin týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, 2 písm. c), 

d) tr. zákoníku jde i tehdy, když nezletilé děti byly dlouhodobě také svědky fyzického 

a psychického týrání svého blízkého příbuzného (např. matky). Takové jednání 

pachatele musely nezletilé děti pociťovat přinejmenším jako bezohledné, hrubé 

a bolestivé, tedy jako těžké příkoří.“
93

 Rovněţ Světová zdravotnická organizace 

definovala násilí mezi rodiči jako psychické týrání dětí.
94

 

9. 1. 3. Související trestné činy 

  

 Vedle výše popsaných trestných činů, jeţ nejvýstiţněji obsahují skutkové 

podstaty domácího násilí, provázejí průběh domácího násilí mnohdy další trestné činy.  

 Stručně jde o tyto trestné činy: v nejhorším případě půjde o trestný čin vraţdy 

podle § 140 trestního zákoníku nebo trestný čin zabití podle § 141, dále trestný čin 

těţkého ublíţení na zdraví podle § 145, neposkytnutí pomoci (§ 150), zbavení osobní 

svobody (§ 170), omezování osobní svobody (§ 171), vydírání (§ 175), 

znásilnění (§ 185), sexuálního nátlaku (§ 186), ohroţování výchovy dítěte (§ 201), 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337) či nebezpečného 

vyhroţování (§ 353) aj. 
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Zabití 

 Trestní zákoník v platném znění upravuje ve svém ustanovení § 141 trestný čin 

zabití jako privilegovanou skutkovou podstatu k trestnému činu vraţdy. Za pozornost 

jistě stojí z důvodu jeho vazby mimo jiné právě na domácí násilí, které v těch nejhorších 

případech můţe kulminovat usmrcením, a je třeba zdůraznit, ţe česká právní úprava 

zakotvuje určitou míru shovívavosti pro pachatele, který byl obětí domácího násilí 

a v jeho důsledku usmrtil svého trýznitele. 

 Objektem tohoto trestného činu je ochrana lidského ţivota a objektivní stránkou 

usmrcení jiného. Pachatelem můţe být jakákoliv fyzická osoba. Subjektivní stránkou je 

úmysl – úmysl k usmrcení jiného, přičemţ toto usmrcení muselo být spácháno 

za popsaných privilegovaných okolností. Privilegovanými okolnostmi se v tomto 

případě rozumí silné rozrušení pachatele pocházející ze strachu, úleku, zmatku 

nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo je-li takové jednání důsledkem 

předchozího zavrţeníhodného jednání poškozeného. Silné rozrušení můţe mít povahu 

náhlé afektivní reakce jako důsledek na okamţitě vzbuzený strach, úlek či zmatek 

vlivem vnějšího podnětu, jímţ můţe být útok, nebezpečí či jiné ohroţení, nebo se můţe 

utvářet postupně např. při strachu o ţivot v důsledku pronásledování. O trestný čin 

zabití se můţe tudíţ jednat i v případě, kdy pachatel takto poškozeného usmrtí 

s rozmyslem nebo po předchozím uváţení, aniţ by byl „v silném rozrušení“, 

jelikoţ postačí, ţe takto jedná vlivem předchozího zavrţeníhodného jednání 

poškozeného, kterým nepochybně je i týrání druhého.  

 Pokud dojde k úmyslnému usmrcení ze strany oběti domácího násilí, která byla 

dlouhodobě týrána poškozeným, a takového jednání se tato oběť dopustila právě 

v důsledku předchozího týrání poškozeného, je třeba jednoznačně usuzovat na trestní 

odpovědnost za tento trestný čin.  

Určitá míra shovívavosti vůči pachateli tohoto trestného činu je promítnuta 

ve sníţené trestní sazbě oproti trestnému činu vraţdy, kdyţ pro základní skutkovou 

podstatu je stanoven trest odnětí svobody na tři léta aţ deset let (přičemţ trestný čin 

vraţdy má trestní sazbu stanovenou u základní skutkové podstaty na deset aţ osmnáct 

let trestu odnětí svobody).
95
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Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky 

Podobná míra shovívavosti je státem deklarována téţ zakotvením trestného činu 

ublíţení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle ustanovení § 146a trestního zákoníku.  

Zakotvuje dvě základní skutkové podstaty: ublíţení na zdraví a úmyslné způsobení 

těţké újmy na zdraví, a to v obou případech v silném rozrušení mysli ze strachu, úleku, 

zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 

zavrţeníhodného jednání poškozeného. Jde o privilegovanou skutkovou podstatu 

k trestným činům těţkého ublíţení na zdraví podle § 145 a ublíţení na zdraví podle 

§ 146 trestního zákoníku. Pachatel tohoto činu je za stejných privilegovaných okolností 

jako v případě zabití mírněji postihován za způsobení jinému újmy na zdraví (trestní 

sazba aţ 1 rok odnětí svobody) nebo za úmyslné způsobení těţké újmy na zdraví (trest 

odnětí svobody aţ na čtyři léta).
96

 

Nebezpečné pronásledování 

 Ustanovení § 354 trestního zákoníku v platném znění zakotvuje trestní postih 

tzv. stalkingu, který, jak jsem jiţ uvedla v první části této práce, je velmi často 

navazujícím jednání na domácí násilí, a postihuje jeho nejzávaţnější formy. 

 „Objektem tohoto trestného činu je zájem na klidném občanském soužití lidí, 

nenarušovaném nebezpečnými výhružkami, pronásledováním a jiným závažným 

obtěžováním a omezováním v obvyklém způsobu života.“
97

 Objektivní stránku naplňuje 

jednání spočívající v dlouhodobém pronásledování tím, ţe pachatel vyhroţuje 

ublíţením na zdraví nebo jinou újmou poškozenému nebo jeho blízkým osobám, 

vyhledává osobní blízkost poškozeného nebo jej sleduje, vytrvale ho prostřednictvím 

elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, omezuje jej v jeho 

obvyklém způsobu ţivota, nebo zneuţije jeho osobních údajů za účelem získání 

kontaktu s poškozeným. Společným jmenovatelem těchto rozličných způsobů jednání 

je, ţe takové jednání musí vzbuzovat důvodnou obavu o ţivot nebo zdraví vlastní 

či osob blízkých. Pro dlouhodobost platí, ţe čím větší je frekvence a různorodost 

jednotlivých způsobů pronásledování, tím kratší je poţadovaný časový úsek 
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pronásledování. Vţdy by se mělo jednat o opakované pokusy o kontakt (alespoň deset 

pokusů) v trvajícím období alespoň 4 týdnů. Subjektivní stránku tvoří úmysl 

ke způsobení újmy poškozenému, a to jak psychické, tak i fyzické v případě agresivních 

pachatelů. 

 Pachatel je potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo zákazem činnosti, 

odnětím svobody na šest měsíců aţ tři roky v případě, ţe čin spáchá vůči dítěti 

nebo těhotné ţeně, se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.
98

 

9. 2. Ochrana v procesním trestním právu 

 

Zásahy proti domácímu násilí a ochrana obětí stojí v rámci trestního práva 

procesního na několika pilířích, jeţ ztělesňují jednotlivé právní kroky orgánů činných 

v trestním řízení zakotvených především v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (Trestní řád) a v zákoně č. 45, 2013 Sb., o obětech trestných činů. Prostředky 

ochrany osob ohroţených domácím násilím a prostředky moţných postihů vůči 

pachateli tohoto jednání v rámci trestního řízení jsou především předběţná opatření, 

institut vazby, procesní práva poškozeného, jakoţ i práva přiznána obětem podle zákona 

o obětech trestných činů. 

9. 2. 1. Institut předběžných opatření 

  

Roku 2013 byl přijat zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento 

zákon mimo jiné novelizoval zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 

kdyţ zavedl institut předběţných opatření do ustanovení § 88b aţ 88o.  

„Obecně lze účel předběžných opatření podle trestního řádu spatřovat 

v ochraně života, svobody nebo lidské důstojnosti obětí trestných činů, ochraně osob jim 

blízkých a ochraně zájmů společnosti jako celku.“
99

 Ale rovněţ, především ve vztahu 

k poškozenému, jde o ochranu před prohlubováním primární viktimizace a zabránění 

viktimizace sekundární či opakované, tím, ţe se zejména omezí kontakt mezi 

pachatelem a jeho obětí. Spočívají v zákazu určitého jednání osobě obviněné. Uloţit 
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předběţné opatření je moţné aţ po zahájení trestního stíhání konkrétnímu obviněnému, 

zjištěné skutečnosti musí nasvědčovat tomu, ţe skutek, pro který bylo trestní stíhání 

zahájeno, byl skutečně spáchán, a to obviněným, a má všechny znaky trestného činu. 

Musí zde být navíc obava, ţe obviněný bude trestnou činnost opakovat anebo čin, 

o který se pokusil, který připravoval či kterým hrozil, dokoná, a rovněţ je uloţení 

vyţadováno potřebou ochrany zájmů poškozeného nebo jemu blízkých osob, a účelu 

předběţného opatření nelze v době rozhodování dosáhnout jiným opatřením. 

Trvají do doby, dokud to vyţaduje jejich účel, nejdéle do právní moci rozsudku 

nebo rozhodnutí, jímţ se řízení končí. Obviněný má právo kdykoliv ţádat o zrušení 

předběţného opatření.  

Procesní důsledky nedodrţení povinností stanovených v předběţném opatření 

tkví v moţnostech uloţení pořádkové pokuty, uloţení jiného druhu předběţného 

opatření či vzetí obviněného do vazby (o povinnostech a důsledcích jejich nesplnění 

musí být obviněný poučen). Obviněný můţe podat stíţnost, které ale trestní řád 

nepřiznává odkladný účinek. Hmotněprávním důsledkem porušení můţe být vznik 

trestní odpovědnosti obviněného za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání podle § 337 trestního zákoníku, bude-li jednání obviněného shledáno natolik 

závaţným, ţe je způsobilé zmařit výkon předběţného opatření. „Avšak s ohledem 

na existenci sankcí, které pro případ porušení předběžných opatření přímo předpokládá 

trestní řád, bude nezbytné důsledně uplatňovat zásadu subsidiarity trestní represe.“
100

  

 Předběţná opatření uloţena v trestním řízení dotýkající se primárně 

problematiky domácího násilí jsou předběţné opatření Zákaz styku s určitými osobami 

podle § 88d trestního řádu a Zákaz vstupu do obydlí podle § 88e trestního řádu. 

Sehrávají důleţitou roli rovněţ v prevenci pokračování domácího násilí.
101

 

 

§ 88d Zákaz styku s určitými osobami 

 Toto předběţné opatření má sehrát důleţitou roli v prevenci domácího násilí, byť 

jeho vyuţití je samozřejmě moţné i v případě jiných trestných činů. Zákazem styku 

rozumíme nepřípustnost kontaktování nebo vyhledávání osobní blízkosti a sledování 
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poškozeného, osoby blízké nebo jiné osoby (svědka), tedy všech forem sledování, 

pozorování, doprovázení, obtěţování, slídění, konkrétně vyčkávání před místem 

bydliště, před zaměstnáním či na jiných místech, drţení tzv. nočních hlídek 

před bydlištěm poškozeného apod. Vydává se usnesením z rukou státního zástupce 

v přípravném řízení nebo předsedy senátu v řízení před soudem. Výrok musí obsahovat, 

kromě obecných náleţitostí, nepřípustnost navázání jakéhokoli kontaktu či vyhledávání 

uvedené osoby, a to jakoukoliv cestou. Jde o absolutní zákaz styku či kontaktu 

s poškozeným, osobou blízkou nebo svědkem, který musí být řádně odůvodněn. Proti 

tomuto usnesení je přípustná stíţnost, jeţ nemá odkladný účinek, o čemţ musí být 

obviněný poučen. Rovněţ musí být poučen i o moţnosti povolení setkání 

se s poškozenou osobou z důleţitých důvodů, o čemţ orgán činný v trestním řízení 

rozhodne usnesením (předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce). Samotné 

setkání se odehraje za přítomnosti orgánu činného v trestním řízení, který řízení vede 

nebo s jeho pověřením za účasti probačního úředníka. Tyto důleţité důvody se vţdy 

posoudí z povahy věci, mohou nastat situace, kdy bude nutné projednání určité 

záleţitosti, uspořádání soukromých věcí apod. mezi obviněným a osobou 

poškozenou.
102

 

  

§ 88e Zákaz vstupu do obydlí 

 Předběţné opatření zákazu vstupu do obydlí má preventivní úlohu pro vícero 

trestných činů, ale výraznou měrou se podílí také na prevenci domácího násilí.  

Bezprostředně souvisí s institutem vykázání (viz dále) a předběţným opatřením 

podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Jde ale o tři samostatné instituty, které se 

uplatňují v rámci oddělených řízení při uplatňování ochrany před domácím násilím. 

Předběţné opatření zákazu vstupu do obydlí můţe být uplatněno nezávisle na vykázání 

ze společného obydlí i na předběţném opatření podle zákona o zvláštních řízeních 

soudních. 

 Pod pojem ‚společné obydlí‘ je nutno subsumovat nejen byt nebo dům, 

ale i veškeré jiné prostory slouţící k bydlení (např. pokoje v zařízeních slouţící i jen 

k přechodnému ubytování) a také přiléhající pozemky k bytu, domu nebo jiné prostory 
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slouţící k bydlení, za podmínky, ţe slouţí k rekreačním, zájmovým a kulturním účelům 

ubytovaných osob. 

 Spočívá v nepřípustnosti vstupu obviněného do společného obydlí obývaného 

s poškozeným a jeho bezprostředního okolí a v nepřípustnosti zdrţovat se v takovém 

obydlí. Rozhodnutí, jenţe toto zakazuje, musí obsahovat přesné označení obydlí a jeho 

bezprostředního okolí, jméno a příjmení obviněného včetně poučení obviněného o jeho 

právech a hrozícím postihu v případě porušení předběţného opatření. Pokud bylo vůči 

obviněnému provedeno vykázání podle jiného právního předpisu, počne zákaz uvedený 

v tomto předběţném opatření platit aţ dnem následujícím po dni skončení doby 

vykázání. 

  Předběţné opatření je vykonatelné ihned po jeho oznámení a obviněný je tím 

okamţikem povinen neprodleně opustit společné obydlí a podřídit se zákazu vstupu 

a zdrţování se v daném místě.
103

 

 Rozhodnutí o uloţení tohoto předběţného opatření vydává podle ustanovení 

§ 88m, odst. 3 trestního řádu předseda senátu a v přípravném řízen na návrh státního 

zástupce soudce (oproti tomu o předběţném opatření zákazu styku s určitými osobami 

rozhoduje v přípravném řízení státní zástupce). 

 

Vztah předběžných opatření podle trestního řádu a podle zákona o zvláštních 

řízeních soudních 

 Není vyloučeno uloţení předběţného opatření v trestním i občanskoprávním 

řízení nezávisle na sobě. Nicméně ustanovení § 88b trestního řádu stanovující 

podmínky uloţení předběţného opatření v odst. 2. zmíněného ustanovení poţaduje 

splnění podmínky, ţe účelu předběţného opatření nelze v době rozhodování dosáhnout 

jiným opatřením. Při ukládání předběţného opatření je tudíţ povinnost přihlédnout 

i k opatřením, která jiţ obviněnému byla uloţena podle jiného právního předpisu. Tímto 

jiným opatřením by mohlo být předběţné opatření uloţené podle zákona o zvláštních 

řízeních soudních.
104
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 Předběţné opatření v trestním řízení se vydává z moci úřední, a to pouze proti 

osobě obviněné, oproti tomu předběţné opatření podle zákona o zvláštních řízeních 

soudních se vydává pouze na návrh, přičemţ ve věci nemuselo zatím být vůbec 

zahájeno trestní řízení. 

 Rozdílné je rovněţ trvání předběţných opatření – podle trestního řádu trvá 

předběţné opatření, dokud to vyţaduje jeho účel, nejpozději do právní moci rozsudku 

nebo jiného rozhodnutí, jímţ se řízení končí. Předběţné opatření vydané 

v občanskoprávním řízení trvá po dobu jednoho měsíce, leda ţe navrhovatel podá návrh 

na prodlouţení. 

9. 2. 2. Institut vazby 

 

 Dostane-li se případ domácího násilí do fáze vyšetřování a je tedy vzneseno 

obvinění proti konkrétnímu pachateli, je moţné vyuţít institut vazby, jeţ zde poslouţí 

jako ochrana oběti a téţ jako omezení pachatele v páchání další trestné činnosti. 

 Vazba je pokládána za nejzávaţnější omezující zajišťovací opatření, 

kterým trestní řád disponuje. Jako takové je omezené přesně danými zákonnými 

mantinely umoţňující jeho uloţení. Do vazby lze vzít pouze osobu obviněnou – osobu, 

proti níţ bylo zahájeno trestní stíhání (doručením opisu písemného usnesení o zahájení 

trestního stíhání této osobě), a to pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a) 

aţ c) trestního řádu. Tyto důvody musí být podloţeny konkrétními skutečnostmi 

a spočívají v obavě ţe: 

- obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, 

nebo trestu zejména nelze-li jeho totoţnost ihned zjistit, nemá-li stále bydliště 

anebo hrozí-li mu vysoký trest (písm. a)) 

- bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak 

mařit objasňování skutečností závaţných pro trestní stíhání (písm. b)) 

- obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro niţ je stíhán, dokoná trestný čin, 

o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil 

(písm. c)). 

Rovněţ musí jít o trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník 

stanoví trest odnětí svobody, jehoţ horní hranice převyšuje dvě léta, 

nebo pro nedbalostní trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, 
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jehoţ horní hranice převyšuje tři léta. V případech trestných činů, jeţ v základu 

postihují domácí násilí – trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí podle 

§ 199 trestního zákoníku a trestný čin týrání svěřené osoby podle § 198 téhoţ zákona je 

tato podmínka splněna, jelikoţ horní hranice trestu odnětí svobody je jiţ v základní 

skutkové podstatě v případě týrání osoby ţijící ve společném obydlí čtyři léta a pět let 

u trestného činu týrání svěřené osoby. O udělení vazby a jejím dalším trvání rozhoduje 

vţdy soud, v přípravném řízení na návrh státního zástupce. Státní zástupce však můţe 

vlastním rozhodnutím propustit obviněného z vazby. 

Podle trestního řádu můţe vazba trvat jen nezbytně nutnou dobu. Ustanovení 

§ 72a, odst. 1 trestního řádu stanoví celkovou dobu vazby v trestním řízení, která nesmí 

přesáhnout: 

jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro přečin, 

dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin, 

tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závaţný zločin, 

čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin, za který lze podle trestního 

zákona uloţit výjimečný trest.  

Zároveň stanoví omezení pro vazbu z důvodu moţného ovlivňování svědků 

podle § 67, písm. b), kdy taková vazba můţe trvat nejdéle tři měsíce (toto omezení 

neplatí, pokud obviněný jiţ svědky skutečně ovlivňoval).
105

 

9. 2. 3. Procesní práva obětí trestných činů 

 

 Obětem domácího násilí přiznává český právní řád procesní práva v rámci 

trestního řízení jednak trestním řádem jako poškozenému a jednak zákonem 

č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů jako oběti trestného činu podle tohoto zákona. 

Poškozený v trestním řízení 

Poškozeným podle § 43, odst. 1 trestního řádu se rozumí ten, komu byla 

trestným činem způsobena majetková škoda, ten, komu bylo trestným činem ublíţeno 

na zdraví, nebo komu byla způsobena nemajetková újma a ten, na jehoţ úkor se 

pachatel trestným činem obohatil. Jde o procesní pojem a označuje jeden ze subjektů 

trestního řízení. Poškozeným se určitá osoba stává zahájením trestního řízení, protoţe 

jen v rámci trestního řízení, je pojem poškozený uţíván. 
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Práva poškozeného 

 Jako procesní strana trestního řízení má poškozený zákonem přiznána mnohá 

práva, jeţ v rámci řízení můţe uplatnit. O těchto právech musí být poučen orgány 

činnými v trestním řízení. Mezi tato práva patří právo nahlíţet do spisů, činit návrhy 

na doplnění dokazování, účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání 

a před skončením řízení se vyjádřit k věci. Dále má právo účastnit se sjednávání dohody 

o vině a trestu a právo na doručení opisu usnesení o zahájení trestního stíhání. Rovněţ 

má právo uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy či na vydání 

bezdůvodného obohacení, a to nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. 

Výši škody a její důvody je povinen doloţit. Podle zákona č. 257/2000 Sb., o Probační 

a mediační sluţbě je oprávněn dát souhlas s prováděním mediace (bez takového 

souhlasu k mediaci nelze přistoupit).
106

 

 Rovněţ má právo zvolit si zmocněnce podle svého uváţení. Tím můţe být 

právnická i fyzická (plné svéprávná) osoba. Nesmí jím být osoba předvolána 

k hlavnímu líčení nebo veřejnému zasedání jako svědek, znalec nebo tlumočník. 

Zmocněnec je oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, při nichţ mají být 

objasněny skutečnosti důleţité pro uplatnění práv zastoupené osoby, jiţ od zahájení 

trestního řízení (čímţ došlo k posílení zásady kontradiktornosti řízení), činit za osobu 

poškozenou návrhy, podávat za ni ţádosti či opravné prostředky, zúčastnit se všech 

úkonů, kterých se můţe účastnit poškozený a klást obviněnému i jiným vyslýchaným 

osobám otázky. Poškozený má za splnění podmínek stanovených trestním řádem právo 

na zastoupení bezplatné nebo za sníţenou odměnu (o tomto právu rozhoduje předseda 

senátu soudu konajícího řízení v prvním stupni), případně pak na náhradu nákladů 

odsouzeným vzniklých přibráním zmocněnce.
107

 

 

Zvláštní přístup k poškozeným ze strany orgánů činných v trestním řízení 

 Trestní řád ve svém ustanovení § 2 uvádí výčet základních zásad trestního řízení. 

Jednou z těchto zásad je i povinnost orgánů činných v trestním řízení umoţnit 
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poškozenému v kaţdém období řízení plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho 

podle zákona vhodným způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout 

uspokojení svých nároků, a povinnost vést řízení s potřebnou ohleduplností 

k poškozenému při šetření jeho osobnosti.  

Povinnost umoţnit poškozenému uplatnění jeho práv je dána všem orgánům 

činným v trestním řízení, a to ve všech jeho stádiích. Aby poškozený mohl tato práva 

uplatnit, je nutná znalost a rovněţ porozumění těmto právům, jakoţ i povědomí o tom, 

v které částí trestního řízení a za jakých okolností můţe jaká práva uplatnit – proto jsou 

orgány činné v trestním řízení povinny o právech poškozeného poučit. Zákon navíc 

klade důraz na to, ţe takové poučení musí být provedeno vhodným způsobem 

a srozumitelně, právě s ohledem na individualitu poškozeného, který můţe být trestným 

činem silně rozrušený. 

Povinnost orgánů činných v trestním řízení vést řízení ohleduplně 

k poškozenému a šetřit jeho osobnost má fungovat především jako prevence 

tzv. sekundární viktimizace. Veškeré úkony vůči poškozenému ze strany orgánů 

činných v trestním řízení mají být vedeny s taktem, s ohledem a s náleţitým respektem 

vůči konkrétnímu poškozenému. Individualita a osobnost poškozeného musí být vţdy 

brány na zřetel a s ohledem na to, o jakou osobnost se jedná, by měly tyto orgány volit 

své procesní prostředky, jelikoţ takováto osobnost můţe vykazovat rozličné zvláštnosti 

dány věkem, zdravotním stavem nebo psychickým postiţením způsobeným trestným 

činem. Zde ovšem spatřuji praktický problém – aby orgány činné v trestním řízení 

mohly vést řízení s potřebnou ohleduplností k poškozenému domácího násilí, je zajisté 

třeba, aby alespoň rámcově porozuměly psychickým dopadům domácího násilí na jeho 

oběti a na tomto základě následně volily vhodný postup jednání s takovými 

poškozenými.
108

 

9. 2. 4. Zvláštní práva obětí podle zákona o obětech trestných činů 

 

 Poškozený jako strana trestního řízení můţe za jistých podmínek být zároveň 

obětí, případně zvlášť zranitelnou obětí podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů. Pojmy oběť a zvlášť zranitelná oběť definuje citovaný zákon.  
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Obětí je fyzická osoba, které trestným činem vznikla nebo měla vzniknout újma 

na zdraví, majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným 

činem obohatil. Takto cit. zákon definuje oběti přímé, ale zahrnuje téţ oběti nepřímé, 

pod které subsumuje příbuzného nebo osobu blízkou oběti, která v důsledku trestného 

činu zemřela.  

Zvlášť zranitelnou obětí se rozumí výčet osob v cit. zákoně uvedený, jsou jimi 

děti, osoby handicapované nebo také oběť trestného činu proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůţku násilím, 

jestliţe je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména 

s ohledem na její věk … ţivotní situaci, v níţ se nachází, nebo s ohledem na vztah 

k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. Poslední jmenované 

činí oběti domácího násilí obětmi zvlášť zranitelnými, jelikoţ lze usuzovat na násilí 

či pohrůţku násilím a z ní pramenící zvýšené nebezpečí druhotné újmy s ohledem 

na většinově blízký vztah k osobě podezřelé nebo závislosti na ní.
109

 

Zákon přiznává obětem následující práva: 

Právo na informace týkajících se věci, v níţ se stala obětí trestného činu. Zákon 

stanovuje výčet informací, jeţ jsou povinny sdělit policejní orgán, státní zástupce, 

subjekty zapsány v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, orgány 

veřejné moci a zdravotnická zařízení, a to s důrazem na srozumitelnost poskytování 

těchto informací. Jde především o informace o právech přiznaných jí zákonem 

a v jakých stádiích trestního řízení je můţe uplatnit. Na ţádost bude oběť rovněţ 

informována v zákonném rozsahu o pachateli trestného činu – jako např. ukončení 

trestního řízení, propuštění či uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu 

nebo zabezpečovací detence. 

Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, soukromí a před druhotnou újmou. 

Právo na doprovod důvěrníkem. Toto právo nově zavedl zákon o obětech 

trestných činů a je tak oběti umoţněno, aby k úkonům trestního řízení (ve všech jeho 

stádiích) a k podání vysvětlení byla doprovázena důvěrníkem, jenţ jí poskytne 

potřebnou zejména psychickou pomoc. Důvěrník však nemá právo zasahovat 

do průběhu úkonu, ledaţe je zároveň zmocněncem oběti (v opačném případě 

se vystavuje riziku uloţení pořádkové pokuty, případně svého vyloučení z účasti 

                                                           
109

 JELÍNEK, J. A KOL. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 864s, str. 268 - 286 

Zákon o obětech trestných činů komentář 



63 
 

na úkonu). Má mu ale být umoţněno při všech úkonech být po boku oběti (téţ 

u hlavního líčení by důvěrníkovi mělo být umoţněno sedět vedle oběti, 

která v postavení poškozeného má své místo vedle státního zástupce), a to i v případech, 

kdy je veřejnost vyloučena. 

Právo na prohlášení oběti o dopadu trestné činnosti na její ţivot. Další novinkou 

zákona o obětech trestných činů je umoţnění oběti v kterémkoli stadiu trestního řízení 

učinit ústně či písemně vyjádření o důsledcích trestné činnosti na její ţivot. Význam je 

pro samotné oběti, jimţ má toto prohlášení pomoci s psychickým vypořádáním se 

s trestným činem, dále obviněný si díky tomuto prohlášení můţe uvědomit, co danou 

trestnou činností způsobil, a význam je téţ pro orgány činné v trestním řízení, které tak 

mohou lépe zhodnotit závaţnost trestného činu, soudu můţe slouţit jako vodítko 

pro individualizaci trestu a mnohdy se tak určí nové polehčující či přitěţující okolnosti. 

Přestoţe zákonná forma prohlášení není stanovena, pro oběti je jistě nápomocné mít 

určitý formulář k dispozici pro orientaci, jaké typové informace by prohlášení mělo 

obsahovat (vzorový formulář o prohlášení je k dispozici ke staţení např. na webových 

stránkách Policie ČR).
110

 

Právo na poskytnutí odborné pomoci a právo na peněţitou pomoc za splnění 

zákonných podmínek (blíţe viz kapitola Pomoc obětem domácího násilí). 
111

 

10 Občanskoprávní ochrana 

10. 1. Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí v občanském zákoníku 

 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obsahuje v § 751-753 

zvláštní ustanovení proti domácímu násilí a stanoví moţnost ochrany prostřednictvím 

civilních soudů. 

Tato úprava primárně řeší otázku, jeţ nelze vyřešit v trestním právu, 

a to soukromoprávní otázku práva násilné osoby bydlet spolu s obětí násilné činnosti.
112
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 Soud můţe na základě ţaloby rozhodnout o omezení, případně i vyloučení 

uţívacího práva násilné osoby k domu nebo bytu, stane-li se společné bydlení manţelů 

nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči druhému manţelu či jiné 

osobě bydlící společně s nimi ve stejné domácnosti, a to nejdéle na dobu 6 měsíců. 

Pro zvlášť závaţné důvody můţe soud na návrh rozhodnout znovu. Závaţné porušení 

nebo nedodrţení takového rozhodnutí soudu zakládá trestní odpovědnost za trestný čin 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337, odst. 2 trestního zákoníku. 

Násilné osobě je bezprostředně po výkonu umoţněno vyzvednout si ze společného 

obydlí své osobní cennosti a osobní dokumenty a další věci slouţící jeho osobní 

potřebě.  

Soud můţe rozhodnout znovu, na základě nové ţaloby a uţívací právo násilné 

osoby omezit na delší dobu, jsou-li pro to dány zvlášť závaţné důvody. 

 Aktivně legitimována k podání ţaloby je kaţdá osoba, která ţije spolu s manţely 

nebo rozvedenými manţely v rodinné domácnosti. Ochrany se můţe domáhat dotčený 

manţel, i kdyby násilí nesměřovalo primárně proti jeho osobě, ale sledoval by tím účel 

ochrany jiných ohroţených osob ţijících společně s nimi v rodinné domácnosti. Stejně 

ustanovení chrání i rozvedeného manţela. Totéţ platí i pro jiné osoby ţijící s manţely 

v rodinné domácnosti. Rodinnou domácnost občanský zákoník nedefinuje. Zákon 

stanoví, ţe obydlí mají manţelé tam, kde mají rodinnou domácnost, coţ je místo, 

kde fakticky bydlí a můţe tedy jít o rozličné typy ubytování včetně ubytoven, 

hotelových pokojů apod. 

 Ač se tato ustanovení primární týkají manţelů, rozvedených manţelů, případně 

osob ţijících spolu s manţely v rodinné domácnosti, je tato ochrana poskytována 

v podstatě všem případům domácího násilí za podmínky faktického spolubydlení. 

Jelikoţ § 3021 uvádí, ţe ustanovení proti domácímu násilí § 751 – 753 se pouţijí také 

v případech společného bydlení jiných osob, neţ jsou manţelé. 
113

 

Výživné mezi rozvedenými manželi 

 Vyţivovací povinnost mezi rozvedenými manţely je jedním z druhů vyţivovací 

povinnosti ukládané občanským zákoníkem. Ustanovení § 762, odst. 2 občanského 

zákoníku bere na zřetel případy domácího násilí, kdyţ v tomto ustanovení stanoví, 
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ţe nárok na výţivné nemá bývalý manţel, který se vůči druhému manţelovi dopustil 

jednání, které naplňuje znaky domácího násilí. 

Dědictví 

Za pozornost rovněţ stojí ustanovení § 1482, odst. 1 zohledňující domácí násilí 

v případě dědického řízení. Stanoví, ţe zůstavitelův manţel je vyloučen z dědického 

práva jako zákonný dědic, probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod 

manţelství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, ţe se manţel vůči 

zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí. Osobně bych ovšem 

upřednostnila, kdyby takový manţel byl vyloučen z dědického práva bez ohledu na to, 

zda je dědicem zákonným, podle závěti nebo podle dědické smlouvy. 

10. 2. Procesněprávní aspekty 

 

Procesně ochranu proti domácímu násilí v občanském právu upravuje 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, konkrétně v hlavě V., řízení 

ve věcech rodinně právních, oddílu 2, v ustanoveních § 400 a násl. 

Návrh na předběţné opatření podávají aktivně legitimované osoby (viz výše) 

u místně příslušného soudu, místně příslušný je obecný soud navrhovatele. Návrh musí 

obsahovat vylíčení rozhodných skutečností osvědčujících, ţe je společné bydlení nadále 

nesnesitelné z důvodu tělesného násilí. 

Soud o návrhu rozhodne nejdéle do 48 hodin. Rozhodnutí soudu bude mít 

konkrétní podobu povinnosti odpůrce k opuštění společného obydlí, včetně jeho 

bezprostředního okolí, k nezdrţování se v něm ani v jeho bezprostředním okolí, 

nevstupování do něj, zdrţení se setkávání s navrhovatelem, a zdrţení se neţádoucího 

sledování a obtěţování navrhovatele. Takové rozhodnutí je vykonatelné okamţikem 

jeho vydání a trvá po dobu 1 měsíce. 

Navrhovatel můţe podat před uplynutím doby 1 měsíce trvání předběţného 

opatření návrh na prodlouţení této doby. Tato doba se tímto návrhem automaticky 

prodluţuje do doby, neţ soud znovu rozhodne. Soud je povinen rozhodnout do 2 měsíců 

od podání návrhu a prodlouţit předběţné opatření pouze na dobu nezbytně nutnou. 

Zákon ve svém ustanovení § 413 uvádí, ţe předběţné opatření zaniká nejpozději 

uplynutím 6 měsíců od vykonatelnosti.
114

 Vzhledem k moţnosti opakovaně docílit 
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návrhem prodlouţení doby trvání předběţného opatření a poskytnuté dvouměsíční lhůtě 

k rozhodnutí, přičemţ předběţné opatření ze zákona trvá do vydání takového 

rozhodnutí, můţeme konstatovat, ţe předběţné opatření, můţe dojít trvání aţ doby 

8 měsíců a více. 
115

 

Jestliţe odpůrce poruší povinnosti stanovené mu předběţným opatřením, 

vystavuje se moţnosti trestního stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337, odst. 2 trestního zákoníku.  

10. 3. Úvahy de lege ferenda 

 

Bohuţel je stále postrádána v rámci soukromoprávní ochrany novelizace 

některých majetkových vztahů v návaznosti na domácí násilí jako je společné jmění 

manţelů, spoluvlastnictví, společného nájmu bytu apod., jeţ mnohdy vede ke svízelným 

situacím pro oběti domácího násilí. 
116

  

Občanský zákoník nereflektuje pro vypořádání společného jmění manţelů / 

podílového spoluvlastnictví domácí násilí. Oběti domácího násilí se tak bohuţel mohou 

dostávat do nepříjemných situací souvisejících s vypořádáním společného jmění 

například v podobě ztráty moţnosti bydlení v bytě získaného za trvání manţelství. 

Nicméně i bez výslovných zákonných ustanovení by soudy měly přirozeně reflektovat 

případy domácího násilí při vypořádání majetkových vztahů s odkazem na princip 

dobrých mravů. Dokládá to mimo jiné judikát (Rc) 22 Cdo 1137/2012, který při úvaze 

o stanovení výše podílů při vypořádání spoluvlastnictví hovoří o zohlednění skutečnosti, 

ţe se účastník dopouštěl vůči členům rodiny násilného jednání (domácí násilí) 

se zohledněním intenzity, doby trvání a všech dalších okolností případů ovlivňujících 

posouzení věci v souladu s principem dobrých mravů. 
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11 Správněprávní ochrana před domácím násilím 

 

 V oblasti správního práva poskytují ochranu především policejní orgány. Ty plní 

svou roli rovněţ jako orgány činné v trestním řízení v případném navazujícím trestním 

řízení zejména ve fázi prověřování a vyšetřování. Některé incidenty mohou být rovněţ 

řešeny v rámci přestupkového řízení. 

 Policie má významný úkol v prvotním kontaktu s domácím násilím, 

kdy zasahuje proti násilné osobě na podnět osoby ohroţené nebo jiných osob. Dále má 

významnou roli jako mezičlánek v řešení domácího násilí ve spolupráci s dalšími 

institucemi pomáhajícími obětem domácího násilí. 

11. 1. Institut vykázání 

 

 Vykázání je nejvýznamnějším moţným zásahem Policie ČR proti agresorovi 

domácího násilí. Před tím, neţ můţe Policie přikročit k provedení vykázání, je nutné 

provést šetření nastalé situace, přičemţ není bezpodmínečně nutné, aby k vykázání 

došlo přímo v obydlí ohroţené osoby a násilníka a za jeho přítomnosti. Zákonnou 

úpravu obsahuje § 44 a násl. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Policie ČR přistoupí k vykázání, pokud lze na základě zjištěných skutečností, 

zejména s ohledem na předchozí útoky, důvodně předpokládat, ţe se osoba dopustí 

nebezpečného útoku proti ţivotu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závaţného útoku 

proti lidské důstojnosti. Vykázání trvá 10 dní od jeho provedení. Tato doba nemůţe být 

zkrácena, naopak prodlouţena je v případě podání návrhu na vydání předběţného 

opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních, a to do dne nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu o tomto návrhu.  

Vykázání musí být ústně oznámeno osobě ohroţené i vykázané. Pokud vykázaná 

osoba není přítomna, předá potvrzení o vykázání Policie ČR této osobě při prvním 

moţném kontaktu s ní a je-li to moţné, předá jí rovněţ potvrzení o vykázání, případně ji 

poučí o moţnosti toto potvrzení si vyzvednout. Přestoţe zákon výslovně nevyţaduje 

osobní kontakt pro provedení vykázání, Nejvyšší správní soud judikoval, ţe vykázání 

ze společného obydlí nelze provést telefonicky a vykázat osobu v její nepřítomnosti je 

moţné pouze v případech, kdy se policii nepodaří vykazovanou osobu dohledat 

nebo kdy se tato osoba před policií skrývá. Vykázání rovněţ nemusí proběhnout v místě 
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incidentu. Zákon nevyţaduje faktickou přítomnost policistů v místě společného 

obydlí.
117

 

 Potvrzení o vykázání musí obsahovat vymezení prostoru, na nějţ se vykázání 

vztahuje, uvedení totoţnosti osoby ohroţené i vykázané a poučení o právech 

a povinnostech a adresu útvaru policie, u kterého si vykázaná osoba můţe vyzvednout 

kopii úředního záznamu o vykázání. 

 Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně vymezený prostor, zdrţet se 

vstupu do tohoto prostoru, zdrţet se styku nebo navazování kontaktu s osobou 

ohroţenou a na výzvu policisty mu vydat všechny klíče, které od společného obydlí 

drţí. Naopak má právo vzít si ze společného obydlí věci slouţící jeho osobní potřebě, 

osobní cennosti a osobní doklady, v průběhu vykázání si odtud můţe rovněţ vzít věci 

nezbytné pro její podnikání či pro výkon povolání, a to pouze jedenkrát v přítomnosti 

policisty (osoba ohroţená musí být předem policistou informována). Pokud osoba 

povinná poruší toto vykázání, dopustí se tím trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle § 337 trestního zákoníku. 

 Územní rozsah vykázání podléhá diskreci policisty, která je limitována mírou 

poţadavku účinné preventivní ochrany ohroţené osoby. 

 Policista do 24 hodin zašle kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému 

intervenčnímu centru a soudu příslušnému k vydání předběţného opatření podle zákona 

o zvláštních řízeních soudních. Pokud ve společném obydlí ţije rovněţ nezletilá osoba, 

zašle kopii téţ orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 Ve lhůtě 3 dnů od provedení vykázání policista provede kontrolu, zda vykázaná 

osoba dodrţuje povinnosti vyplývající z vykázání, o čemţ sepíše úřední záznam. 

Vykázaná osoba můţe podat námitky a to buď okamţitě namístě, nebo do 3 dnů 

písemně příslušnému krajskému ředitelství Policie ČR. Tyto námitky nemají odkladný 

účinek. 
118
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11. 2. Statistika vykázání 

 

 Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015 bylo provedeno celkem 10 261 vykázání.  

Za rok 2014 to bylo 1 374 vykázání. 

Za rok 2015 jich bylo provedeno 1 306. Nejvíce vykázání bylo v hlavním městě 

Praze, druhým nejpočetněji zastoupeným krajem co do počtu vykázání je v obou letech 

kraj ústecký. Nejméně vykázání je naopak zaznamenáno v kraji plzeňském. 

Opakovaných vykázání za rok 2015 bylo necelých14 %.
119

 

11. 3. Přestupky postihující domácí násilí 

 

Z oblasti domácího násilí se jedná zejména o přestupky proti veřejnému 

pořádku, proti občanskému souţití a přestupky proti majetku podle zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Podle § 47, odst. 1, písm. b) se přestupku dopustí ten, kdo poruší noční klid a je 

za něj moţno uloţit pokutu do 5 000 Kč.  

 Ustanovení § 50 upravuje přestupky proti občanskému souţití. Přestupkem je 

zejména ublíţení jinému na cti uráţkou či vydáním v posměch, ublíţení na zdraví 

z nedbalosti, úmyslné narušování občanského souţití vyhroţováním újmou na zdraví, 

drobným ublíţením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku nebo jiným hrubým 

jednáním. Sankcí je pokuta aţ do částky 20 000 Kč. 

 Přestupku proti majetku podle § 51 se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu 

na cizím majetku krádeţí, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci 

z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí, kdo úmyslně neoprávněně uţívá 

cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné 

osoby, nebo kdo úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla 

získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

Sankcí je pokuta aţ 15 000 Kč nebo zákaz pobytu.
120
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12 Budoucí změny právní úpravy ve světle Úmluvy Rady Evropy o prevenci 

a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluvy) 

 

Tato úmluva je první podrobnou rámcovou úmluvou prevence domácího násilí 

včetně dalších druhů násilí páchaného na ţenách, jako je znásilnění, sexuální obtěţování 

či nebezpečné pronásledování. K Istanbulské úmluvě z 11. května 2011 se zatím 

připojilo 40 států Rady Evropy. Česká republika byla dlouho státem, který ji 

nepodepsal, konečně byl zahájen ratifikační proces, kdyţ 8. února 2016 dala Vláda 

souhlas k podpisu, ratifikace by měla proběhnout do poloviny roku 2018. 

Jejím cílem je prevence a potlačení násilí vůči ţenám a domácího násilí, nulová 

tolerance všech druhů diskriminace ţen a porušování základních lidských práv, stanovit 

rámec ochrany a pomoci všem obětem domácího násilí (ţeny, ale i muţi či děti) 

a poskytnout podporu a pomoc organizacím podílejících se na prosazování zákonnosti 

v této oblasti. Pro zajištění naplnění cílů úmluvy stanovuje efektivní monitorovací 

systém. 

Přestoţe velké mnoţství poţadovaných opatření jsou jiţ zakotvena v našem 

právním řádu, přinese úmluva řadu změn. Zavazuje státy k pravidelnému organizování 

osvětových kampaní za účelem informování veřejnosti o všech projevech násilí 

spadajícího do působnosti této úmluvy a o tom, jaké mohou být následky na děti. Vedle 

osvětových kampaní bude nutné realizovat změny ve vzdělávání a zahrnout nová témata 

do všech úrovní vzdělávání vţdy uzpůsobené rozvíjejícím se schopnostem ţáků. Jedná 

se o témata rovnoprávnosti ţen a muţů, vzájemného respektu a nenásilného řešení 

konfliktů. Státy budou dále povinny realizovat důsledné proškolení odborníků 

přicházejících do styku s oběťmi a pachateli těchto druhů násilí o prevenci zmiňovaných 

druhů násilí, rovnosti ţen a muţů a zabránění vzniku sekundární viktimizace. Rovněţ 

vybízí k realizování léčebných programů pachatelů domácího násilí, jeţ budou mít 

za cíl změnu vzorce jejich chování a naučení se zvládání své agrese. 

Poţaduje zakotvení zatím u nás absentující povinnosti shromaţďování 

relevantních statistických údajů v pravidelných intervalech o případech násilí 

v působnosti úmluvy včetně podpory výzkumů a studií příčin násilí i jeho důsledků 

a podílu usvědčených pachatelů. Získané údaje budou poskytnuty téţ pro mezinárodní 

spolupráci a přístupné veřejnosti. 
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Vybízí k legislativním opatřením směřujících k důsledné ochraně obětí, 

zabránění sekundární viktimizaci, zajištění poskytování informací obětem, poskytování 

sluţeb v podobě psychologické či sociální pomoci, celostátní telefonní linky krizové 

pomoci, ubytování především pro ţeny a děti a zajistit jejich dostatečnou regionální 

dostupnost. Strany úmluvy jsou povinny přijmout ustanovení v občanském právu 

zajišťující prostředky obrany pro oběti, tak aby byly oběti, co nejméně zatěţovány, 

a taktéţ k legislativním počinům v oblasti trestního práva. Přestoţe většina jednání 

vymezených úmluvou je jiţ v našem trestním řádu kriminalizovaná, můţeme 

se v budoucnu dočkat zvláštního trestného činu nuceného sňatku (v tuto chvíli půjde 

o trestné jednání v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání podle 

ustanovení § 175 trestního zákoníku nebo trestného činu útisku podle § 177, půjde-li 

o  přinucení jiného něco konat pod pohrůţkou násilí nebo jiné těţké újmy či zneuţitím 

něčí tísně nebo závislosti), dále poţaduje kriminalizaci psychického násilí, 

jelikoţ trestné má být úmyslné jednání závaţně poškozující psychickou integritu 

druhého prostřednictvím nátlaku nebo hrozeb, k dalším poţadovaným činům, jeţ mají 

být kriminalizovány jsou uváděny našemu trestnímu právu známé činy stalkingu, 

znásilnění, fyzického násilí, sexuálního obtěţování, násilného ukončení těhotenství 

druhé osoby a rovněţ jako specifický typ fyzického násilí čin mrzačení ţenského 

genitálu (nyní kriminalizované jako trestný čin těţkého ublíţení na zdraví). Zavádí také 

nové přitěţující okolnosti v trestním řízení jako například, ţe čin byl spáchán vůči 

stávajícímu ale i bývalému manţelu/ manţelce. 

Přestoţe přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů došlo 

ke komplexní úpravě práv obětí trestné činnosti, bude na základě úmluvy nutno upřesnit 

a zakotvit některá práva, jako například zajištění práva na tlumočníka pro oběti 

domácího a dalšího úmluvou specifikovaného násilí. 

Ratifikaci Istanbulské úmluvy vnímám jako velice pozitivní krok, jelikoţ i přes 

vysokou úroveň ochrany obětí domácího násilí a právní úpravy domácího násilí, bude 

nutné zaměřit se na dosud opomíjená témata, jako jsou dětské oběti domácího násilí 

(svědci domácího násilí), efektivnější realizování eliminace sekundární viktimizace 

ze strany orgánů činných v trestním řízení, informovanost veřejnosti o aspektech 
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domácího násilí a jeho dopadech na oběti a rovněţ zaměření se na terapeutickou činnost 

s pachateli tohoto násilí.
121

 

13 Pomoc obětem domácího násilí 

 

„Jestliže stát nesplnil jednu ze svých povinností a neochránil osoby pod svou 

jurisdikcí před spácháním trestného činu, měl by v určité míře kompenzovat takto 

vzniklou újmu.“
122

 

Obětem domácího násilí není stále věnována potřebná pozornost, nicméně 

pozitivním faktem je, ţe se tato situace s větší informovaností a větším zájmem stále 

zlepšuje. Obecně pomoc obětem domácího násilí stát zajišťuje prostřednictvím 

legislativy a na jejím základě zajištěním dostupnosti rozličných forem psychologické, 

sociální i právní pomoci, sociálních sluţeb a rovněţ pomoci peněţité. Pomoc je 

poskytována mezioborovou spoluprací Police ČR, státního zastupitelství, soudů, Orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnických a školských institucí a neziskových 

nestátních organizací. Stěţejní zákony v platném znění pro tuto problematiku jsou 

zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákon č. 141/1961Sb., 

o trestním řízení soudním. 

Ochrana a pomoc ze strany orgánů Policie ČR (v případech provádění 

vykázání), ostatních orgánů činných v trestním řízení, civilních soudů a správních 

orgánů je blíţe popsána výše. 

13. 1. Zákon o obětech trestných činů 

 

 Dne 1. srpna 2013 nabyl plné účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů, který konečně přinesl komplexní úpravu 
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práv pro oběti trestných činů a novelizoval rovněţ několik jiných zákonů. Práva obětí 

rozšířil, zakotvil některá zcela nová práva a zajistil tak zlepšení postavení oběti. Toto 

zlepšení tkví především v zajištění lepší informovanosti oběti a zabránění sekundární 

viktimizaci ze strany orgánů činných v trestním řízení.
123

 

Přesto, ţe tento zákon měl zlepšit postavení obětí, zůstává toto zlepšení bohuţel 

v některých ohledech zatím stále jen na papíře. Tento zákon měl přinést lepší 

informovanost obětí a rovněţ zvláštní, ohleduplnější přístup k obětem ze strany orgánů 

činných v trestním řízení, tím ţe výslovně zakotvuje práva na ochranu před druhotnou 

újmou, jehoţ obsahem je mimo jiné právo zvlášť zranitelné oběti, aby bylo na její 

ţádost zabráněno kontaktu s pachatelem. Jako příklad nenaplňování tohoto poţadavku 

ze strany orgánů činných v trestním řízení uvádí Kozák případy, kdy jsou stále 

předvoláváni k hlavnímu líčení obvinění i oběti ve stejný čas a dochází tak k jejich 

vzájemnému střetnutí jiţ před soudní síní, coţ vede, zvláště u závaţné trestné činnosti 

(znásilnění, týrání apod.), právě k sekundární viktimizaci oběti. Dále případy, 

kdy předsedové senátu při předvolání obětí – svědků ignorovali řádné omluvy a ţádosti 

o zvláštní přístup k nim a hrozili dokonce uloţením pořádkových pokut. Proto rovněţ 

apeluje na důsledné vzdělávání všech sloţek orgánů činných v trestním řízení.
124

 

Zákon o obětech trestných činů upravuje dvě oblasti: práva obětí trestných činů 

a potom vztah státu a subjektů, které obětem potřebné sluţby poskytují.  

13. 1. 1. Odborná pomoc obětem trestných činů 

 

Obecně všem obětem trestné činnosti je cit. zákonem poskytován tento druh 

nemajetkové pomoci mající za cíl stabilizovat citelně zasaţenou psychiku oběti. Jedná 

se o pomoc psychologickou, sociální a právní. 

Je poskytována subjekty zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem 

trestných činů (registr je dostupný na stránkách www.justice.cz, v části „ostatní“), 

a to v rozsahu poradenství psychologického, sociálního a právního, poskytování 

právních informací a restorativních programů.  
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Právní pomoc mohou za úplatu poskytovat pouze advokáti, jinak zákon 

nevylučuje kohokoliv, kdo je svéprávný (obecný zmocněnec). Právní informace 

spočívají v poskytování informací o právní úpravě, především v poučení o právech 

oběti, ale není vyloučeno, aby šlo o informace o jiné právní úpravě například z oblasti 

soukromého práva (z oblasti práva manţelského, předběţných opatření apod.).  

Restorativními programy jsou procesy obnovující stav narušený v důsledku 

spáchaného trestného činu a poskytuje je Probační a mediační sluţba. Probíhají 

za účasti oběti a pachatele a jejich účelem je dosaţení určité dohody. V případech těchto 

programů je třeba mít na zvláštním zřeteli opatrnost pro případ hrozící sekundární 

viktimizace oběti.  

Odborná pomoc je poskytována dokud to vyţaduje účel pomoci, obětem zvlášť 

zranitelným musí být na ţádost poskytnuta bezodkladně a bezplatně.
125

 

13. 1. 2. Peněžitá pomoc státu obětem trestných činů 

 

 Peněţitou pomoc obětem trestných činů od státu komplexně upravuje zmíněný 

zákon o obětech trestných činů (dříve úprava v zákoně č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněţité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů). Právo 

na peněţitou pomoc od státu má podle zákona oběť, které bylo v důsledku TČ ublíţeno 

na zdraví nebo způsobena těţká újma na zdraví, dále pozůstalá osoba blízká po oběti, 

která v důsledku trestného činu zemřela, pokud v době smrti oběti dotyčná osoba ţila 

s obětí ve společné domácnosti, nebo které zemřelý poskytoval či byl povinen 

poskytovat výţivné, a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým trestným činem vznikla 

nemajetková újma („nemajetková újma představuje újmu imateriální, která zasahuje 

do osobnostních práv osoby poškozené“
126

). Peněţitá pomoc je poskytována na ţádost, 

kterou ţadatel podává u ministerstva spravedlnosti do dvou let ode dne, kdy se o újmě 

způsobené spáchaným trestným činem dozvěděl, nejpozději do pěti let od jeho spáchání. 
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Proti pravomocnému rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky, je však moţné 

podat správní ţalobu.  

Peněţitou pomocí se rozumí jednorázové poskytnutí peněţité částky, jeţ má 

překlenout zhoršenou sociální situaci oběti (zhoršenou finanční situaci a rovněţ 

narušení sociálních vazeb) a pro oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti a dítěti, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterému vznikla 

nemajetková újma, spočívá v úhradě nákladů spojených s poskytnutím odborné 

psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné sluţby zaměřené na nápravu vzniklé 

nemajetkové újmy. 

Poskytne se, pokud újma způsobená trestným činem nebyla nahrazena nebo byla 

nahrazena, ale pouze částečně (pachatelem, či jiným subjektem jako například 

pojišťovnou), a to v době rozhodování o ţádosti. 

Podmínkou je, aby byl pachatel trestného činu, jímţ byla daná újma způsobena, 

uznán vinným nebo zproštěn obţaloby pro nepříčetnost a v některých dalších případech 

stanovených v ustanovení § 26 citovaného zákona o obětech. 

Zákon téţ vymezuje případy, kdy peněţitá pomoc poskytnuta nebude – 

v případě pokud je oběť stíhána jako spoluobviněná nebo jako účastník trestného činu, 

v jehoţ důsledku by jinak měla nárok na peněţitou pomoc, v případě kdy nedala souhlas 

s trestním stíháním pachatele (pro trestný čin týrání osoby ţijící ve společném obydlí, 

tento souhlas nutný není) a v případě, kdy oběť neposkytla potřebnou součinnost 

orgánům činným v trestním řízení zejména tím, ţe bez zbytečného odkladu, 

bez váţného důvodu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímţ poţaduje 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy, nebo jako svědek v trestním řízení vyuţila 

s odvoláním na svůj poměr k pachateli práva odepřít výpověď. Poslední zmíněný důvod 

pro neposkytnutí peněţité pomoci mi ovšem pro oběti domácího násilí přijde jako smysl 

postrádající ustanovení popírající účel pomoci obětem trestné činnosti, jelikoţ právě 

oběti domácího násilí mnohdy odmítnou vypovídat proti svému tyranizujícímu 

partnerovi, a to v důsledku strachu z pachatele a dalších devastujících dopadů 

na psychiku obětí způsobených domácím násilím.
127
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13. 2. Intervenční centra 

 

Tato kapitola popisuje realizaci faktické pomoci obětem domácího násilí, jak ji 

zaručuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění, a to pomoc 

realizovanou prostřednictvím intervenčních center, které jsou upraveny v ustanovení 

§ 60a cit. zákona. 

Intervenční centra poskytují bezplatnou všestrannou individuální krizovou 

pomoc osobám ohroţeným domácím násilím. Působí v České republice od 1. ledna 

2007. 

Jejich činností je pomoc osobám ohroţeným násilným chováním, která je 

poskytována na základě provedeného vykázání (pomoc je nabídnuta nejpozději 

do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání) či bezodkladně po té, 

co se intervenční centrum o ohroţení osoby násilným chováním dozví, ať uţ na základě 

její ţádost nebo i bez takového podnětu. 

Intervenční centra poskytují bezplatně sluţby ambulantní, terénní 

nebo pobytové. Ambulantní sluţby jsou poskytovány v místě intervenčního centra, 

terénní sluţby mohou být poskytnuty v závaţných a opodstatněných případech 

(zdravotní postiţení, mimořádně sloţitá sociální situace apod.) v místě bydliště 

ohroţené osoby nebo jiném místě touto osobou určeném, ty pobytové poskytuje buď 

přímo intervenční centrum, nebo v rámci spolupráce tuto sluţbu zajistí prostřednictvím 

jiných institucí poskytujících ubytování (např. azylové domy). 

Náplň pomoci ohroţeným osobám tvoří podle zákona sociálně terapeutická 

činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí. Vedle těchto činností poskytují taktéţ pobytové sluţby, jeţ tkví v poskytnutí 

ubytování a poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Pro poskytnutí pomoci je 

nutné zjištění nakolik osoby ohroţené porozuměly informacím od policie a zda bylo 

zajištěné bezpečí a ochrana, a případně pak další informace srozumitelně poskytnout. 

Součástí sluţeb je zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi 

intervenčními centry navzájem a poskytovateli jiných sociálních sluţeb, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky, jakoţ i ostatními 

orgány veřejné správy. 

Intervenční centra se věnují obětem domácího násilí, nicméně podle úkolů 

Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 
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by měla být zřízena dostupnost terapeutických intervencí i pro násilné osoby například 

právě v rámci intervenčních center.  

V registru poskytovatelů sociálních sluţeb vedeným Ministerstvem práce 

a sociálních věci je v současné době vedeno 18 intervenčních center sídlících zpravidla 

v krajských městech, z nichţ některé z nich zřídila kontaktní a detašovaná pracoviště 

i do menších měst. 

Prvotní interakce intervenčního centra s osobou ohroţenou probíhá většinou 

telefonicky (kontakt proběhne písemnou nabídkou, pokud není moţný telefonicky). 

Příslušný pracovník sdělí osobě ohroţené potřebné informace (podmínky poskytování 

sluţby, zákonný postup) a nabídne poradenství za účelem zorientování se v nastalé 

situaci a naplánování dalších kroků, zároveň se dohodnou na termínu osobní konzultace. 

V případě, ţe po uplynutí 10 dnů vykázání, osoba ohroţená chce nadále zůstat 

s násilnou osobou, pracovníci intervenčního centra její rozhodnutí respektují a jen jí 

nastíní, jaké kroky dál můţe případně zvolit včetně opětovného kontaktování 

intervenčního centra. Pracovníci intervenčních center rovněţ poskytují informační 

poradenství osobám, jeţ se cítí ohroţeni domácím násilím, ač nejsou primární obětí 

útoků, či osobám snaţících se pomoci osobě, o níţ ví, ţe se stala obětí domácího 

násilí.
128

 

13. 3. Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 

 Jednou z typických situací pro poskytnutí sociálně-právní ochrany dítěte je 

ohroţení násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jeho výchovu. 

Pomoc dětem ohroţeným domácím násilím poskytuje stát prostřednictvím 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který bezprostředně působí při obecním úřadu 

a obecním úřadu obce s rozšířenou působností v odborech sociálních věcí. Základní 

právní úprava je zakotvena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů. Pro oblast domácího násilí vydává Ministerstvo práce 
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a sociálních věcí různá metodická doporučení pro pracovníky orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. 

 Orgán začne jednat a informace o dětech ohroţených domácím násilím zjišťuje 

z vlastní činnosti či na základě podnětu jiného OSPOD, ţádosti dítěte nebo rodiče 

či subjektů majících oznamovací povinnost na základě cit. zákona. Funguje rovněţ jako 

navazující sloţka pomoci po provedeném vykázání ze společného obydlí Policií České 

republiky, jestliţe ve společném obydlí vyrůstá nezletilé dítě, jelikoţ je Policie povinna 

do 24h zaslat OSPOD kopii úředního záznamu o provedeném vykázání. 

 Následně OSPOD situaci v rodině blíţe prověří a můţe volit některé ze zákonem 

stanovených opatření. Předně celou situaci projedná s rodiči dítěte a situaci prošetří 

v místě bydliště dítěte, pohovoří s dítětem úměrně podle jeho věku, následně poskytne 

nebo zprostředkuje odborné poradenství zejména s ohledem na potřeby dětí (úprava 

výchovy, výţivy dětí, bydlení, nároku na sociální dávky apod.). V nutných případech 

můţe uloţit rodičům povinnost vyhledat pomoc odborného poradenství pro potřebné 

dítě či stanovit nad jeho výchovou dohled. Nejeví-li se tato opatření jako postačující, má 

oprávnění obrátit se na místně příslušný soud s návrhy na vydání předběţného opatření 

úpravy výţivy či styku s dítětem, na omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti 

či návrhem na nařízení ústavní výchovy. 

 Priorita je zájem a ochrana dítěte, jeho názory mají být respektovány 

pro následně volené opatření, především pro zajištění styku s rodičem. Pracovníci jsou 

rovněţ povinni mlčenlivostí o místě pobytu rodiče ohroţeného domácím násilím 

se svým dítětem a takové údaje nesmí sdělit jakékoli osobě ani druhému rodiči.
129

 

13. 4. Ochrana a pomoc obětem domácího násilí ze strany nevládních organizací 

  

 Pomoc obětem domácího násilí poskytuje řada nestátních neziskových 

organizací. Sluţby obětem zahrnují poskytnutí potřebných informací, poradenství 

v oblasti sociální i právní, pomoc s orientací v nastalé situaci a s realizací následných 

kroků aţ komplexní pomoc včetně zajištění ubytování pro osoby ohroţené domácím 

násilím. 
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13. 4. 1. Azylové domy, domy s utajenou adresou 

 

Oběti domácího násilí jsou nuceny často řešit existenční problém bydlení, 

kdyţ od násilného partnera nemají vůbec kam odejít nebo potřebují zvláštní bezpečné 

místo, kde je jejich tyranizující partner nedostihne. Tyto osoby mohou vyuţít sluţeb 

azylových domů či domů s utajenou adresou, které jim poskytnou klidné prostředí 

a dočasné bezpečné útočiště, v němţ mohou nasbírat síly, zorientovat se a za pomoci 

odborníků najít řešení své situace. 

Legislativně jsou azylové domy upraveny v ustanovení § 57 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje 

poskytování pobytových sluţeb (zahrnující ubytování, stravu a pomoc při uplatňování 

práv) na přechodnou dobu osobám v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení. 

13. 4. 2. Centrum pro týrané ženy Rosa 

 

 Tato nestátní nezisková organizace se specializuje na pomoc ţenám, které se 

staly obětí domácího násilí, a jejich dětem. V rámci své činnosti poskytuje krizovou 

intervenci, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, 

telefonickou krizovou pomoc a rovněţ poskytnutí utajeného azylové bydlení. 

 Ubytování poskytuje pro ţeny, které jsou obětí násilí v rodině, a jejich dětem. 

Adresa azylového domu je bezpečně utajena, a to i Policii ČR, soudům či orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí. Ţeny ohroţené domácím násilím se po telefonické 

domluvě dostaví na kontaktní adresu centra Rosa na Praze 4, kde o ně bude následně 

postaráno. Ohroţeným ţenám a jejich dětem je poskytnuto ubytování, včetně stravy 

a individuální sociálně-právní pomoci a poradenství. Ubytování si částečně musí ţeny 

hradit samy, vyhláškou je však stanovena maximální cena za den pobytu.
130

 

13. 4. 3. Acorus, z. ú. 

 

 Obecně prospěšná organizace Acorus zaměřená na pomoc osobám ohroţeným 

domácím násilím provozuje nonstop linku krizové pomoci, sociální a právní poradenství 

a azylový dům s neveřejnou adresou zajišťující ubytování pro ţeny ohroţené domácím 

násilím a jejich dětem. Ubytování v azylovém domě je umoţněno dospělým ţenám 

a ţenám s maximálně třemi dětmi od tří měsíců věku dítěte do věku osmnácti let 
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na dobu maximálně jednoho roku. Sluţba zahrnuje poradenství o způsobech řešení 

situace, právní poradenství včetně přímé pomoci při prosazování práv (doprovod 

uţivatelky na jednání k soudu, na úřady, pomoc s vypracování ţaloby o rozvod 

manţelství apod.) a zajištění rozličných programů pro děti.
131

 

13. 4. 4. Občanské sdružení Na počátku 

 

 Toto sdruţení realizuje krom jiného projekt Byty Na počátku a umoţňuje 

tak ţenám s dětmi v obtíţné ţivotní situaci vyřešit problém s přechodem z azylového 

domu do samostatného způsobu ţivota.  Byty jsou situovány nedaleko Jihlavy, jinak 

ale mají neveřejnou adresu. Klientky jsou ubytovány za cenu obdobnou jako v případě 

azylových domů a je jim poskytnuta pomoc při řešení finanční situace, hledání 

zaměstnání, sociální poradenství a poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj.
132

 

13. 4. 5. Dona linka 

 

Jde o specializovanou celostátní sluţbu telefonické krizové pomoci obětem 

domácího násilí, zřízené Bílým kruhem bezpečí o.s., fungující téměř patnáct let. Oběti 

či její příbuzní a přátelé se na ní mohou obracet v kterýkoli čas. Zároveň provozuje 

webové stránky, na nichţ poskytuje informace a rady obětem. Webové stránky hned 

na úvodní stránce navíc radí ţenám, které se obávají, ţe by partner mohl vysledovat 

navštívení této stránky, a které nejsou tak technicky zdatné, aby si s tím samy poradily, 

jak skrýt internetové stopy o návštěvě těchto stránek.
133

 

14 Prevence domácího násilí 

 

Obecně prevencí kriminality rozumíme soubor rozličných aktivit zaměřených 

na odstranění, oslabení či neutralizaci kriminogenních faktorů. Obsahem těchto aktivit 

je působení na potencionální pachatele, na potencionální oběti a na vytváření zábran 

vzniku kriminality.
134
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V případě domácího násilí je jejím hlavním cílem eliminovat násilné chování.
135

 

Preventivní kroky jsou rozdílné podle adresátů, jímţ jsou určeny, tak prevenci 

dělíme na primární, sekundární a terciární. 

Primární prevence je zaměřena na společnost jako takovou, má působit plošně 

a na kaţdého. Jejím hlavním úkolem by jednoznačně mělo být, co nejlépe poznat 

a popsat problematiku domácího násilí, seznámit s tím, co nejširší veřejnost 

a společnosti jasně vštípit nulovou toleranci vůči domácímu násilí. Zaměřuje 

se na eliminaci kriminogenních příčin – sníţit počet nových případů domácího násilí. 

Nejúčinnějším prostředkem, jak toho dosáhnout, je právě dostatečná informovanost lidí 

o tom, co je ve vztazích, v rodině a společném souţití povaţováno za normální a co uţ 

vybočuje z normy přijatelného chování. Nepominutelný význam má původní rodina 

(vztahy v rodině a vzory chování), institucionální výchova a výuka rodinné, sexuální 

a občanské výchovy, edukační programy center primární prevence a rovněţ vštípení 

kaţdému jednotlivci snahu o budování sebeúcty, sebedůvěry a sebehodnoty. 

 „Sekundární prevence je prevencí orientovanou na potencionální pachatele/ 

oběti a konkrétní kriminogenní situace.“
136

 V případě domácího násilí je nutná včasná 

identifikace problému a zahrnuje veškerá moţná opatření slouţící k zamezení zhoršení 

situace a eliminaci negativních důsledků. Základem je rizikovou domácnost rozpoznat 

včas a následně aplikovat účinné intervence. „Časné indikátory domácího násilí jsou 

především komunikační problémy v rodině, predisponované rodinné pozadí 

a přítomnost vzájemně působících stresorů.“
137

 Sekundární prevence můţe mít podobu 

krizové intervence, psychologických, sociálních a právních poradenství či terapie 

pro aktéry domácího násilí. 

Terciární prevence je orientována na předcházení recidivě pachatelů 

či reviktimizaci obětí. V případě domácího násilí zahrnuje aktivity na podporu 

resocializace, terapeutických aktivit, sociálních opatření a podporu osob zasaţených 

domácím násilím.
138
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Na prevenci kriminality se přirozeně podílí stát, jelikoţ jedním z úkolů státu je 

zajistit bezpečnost svých občanů. Velkou roli v prevenci sehrává téţ občanská 

společnost, a sice aktivity různých nevládních organizací. Domácí násilí vzhledem 

ke svým určitým specifickým znakům oproti jiným druhům násilné kriminality (vţdy je 

znám pachatel, jímţ bývá osoba oběti velice blízká, odehrává se za zavřenými dveřmi 

v nejintimnějším prostoru kaţdého z nás) si vyţaduje odpovídající specifické 

preventivní kroky k zamezení tohoto druhu trestné činnosti. 

14. 1. Vývoj prevence 

 

Snahy o ochranu osob před domácím násilí a o přijetí preventivních opatření se 

na území České republiky objevují od počátku 90. let. Vycházely z popudu nevládních 

organizací a různých občanských sdruţení monitorujících dodrţování lidských práv. 

Jejich cílem bylo otevřít téma domácího násilí a vytvořit systém vzájemně provázaných 

prostředků na ochranu osob ohroţených domácím násilím. Nicméně stále scházela jistá 

koordinace této činnosti, jednotnost a provázanost zejména s ohledem na komunikaci 

s exekutivou a zákonodárným sborem. Proto toto úsilí zůstávalo po delší dobu spíše 

neefektivní. 

Důleţitým prvotním impulsem pro řešení domácího násilí v České republice 

z hlediska účinné prevence a postihování pachatelů tohoto typu násilí byl posudek 

Výboru OSN z roku 2002, který posuzoval zprávu České republiky o plnění závazků 

plynoucí z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace ţen. V této zprávě bylo 

patrné přetrvávající násilí na ţenách zahrnující rovněţ domácí násilí, které jakoţto 

samostatný jev nebylo na našem území stále bráno právně na vědomí a tudíţ 

nedocházelo ani k preventivním aktivitám v této oblasti. Výbor tak vyzval Českou 

republiku k vytvoření právních institutů, jeţ by napomohly stíhání a potrestání 

domácího násilí a které by efektivně pomohly jeho obětem. Vedle toho Výbor ţádal 

proškolení zaměstnanců státní správy, justice, policie, sociálních i zdravotních sluţeb 

o problematice domácího násilí, zahájení osvětové kampaně a předně přijetí zákona 

na ochranu před domácím násilím. 
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Z důvodu absence systémového přístupu k řešení této otázky byla v roce 2002 

vytvořena meziresortní pracovní skupina. Jejími členy se staly zástupci 

zainteresovaných resortů a tři nevládních organizací. V letech 2002 – 2004 tato skupina 

zrealizovala Modelový mezioborový projekt k vytvoření právního rámce a metodických 

postupů pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících zdravotní, sociální 

a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí. V rámci tohoto 

projektu byla otevřena řada diskuzí a debat, jejichţ cílem bylo docílit přijatelného 

pohledu na domácí násilí a vypracovat důsledný a propojený systém prostředků, jeţ 

budou slouţit k potlačení domácího násilí. Vzhledem k mezinárodním úmluvám, 

jimiţ je ČR vázána, vznikla na půdě Poslanecké sněmovny Aliance proti domácímu 

násilí zastoupena poslanci, exekutivou a neziskovou organizací Bílým kruhem bezpečí 

o.s. a obchodní společností Philips Moris a.s.
139

 

Vedle toho je ve vývoji třeba zmínit důleţitou činnost Bílého kruhu bezpečí 

a jeho pětiletý preventivní projekt z let 2001 – 2006 „Prevence domácího násilí – změna 

praxe a legislativy v ČR.“ Tento projekt se zasadil o změnu legislativního rámce 

v oblasti domácího násilí, jelikoţ pro pomoc osobám ohroţeným domácím násilím 

chyběly efektivní nástroje ze strany státu. Cílem však nebyla kriminalizace jako taková, 

ale především prevence prostřednictvím intervence sociálně právními prostředky. 

Projekt doprovázely osvětové kampaně na celostátní, regionální i místní úrovni.
140

  

Při Radě Vlády pro rovnost ţen a muţů byl roku 2007 zřízen Výbor pro prevenci 

domácího násilí a násilí na ţenách, ten mimo jiné monitoruje stav prevence domácího 

násilí a připravuje strategické dokumenty pro realizaci prevence v této oblasti.
141

 

Tento výbor se spolu s dalšími experty podílel na vypracování Národního 

akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014. Tento strategický 

dokument, jeţ si kladl za cíl efektivní realizaci postupů pro předcházení a eliminaci 

domácího násilí, shrnoval dosavadní poznatky o domácím násilí a nedostatky v jeho 

řešení a stanovoval jednotlivé preventivní kroky a úkoly vedoucí k zefektivnění pomoci 

obětem domácího násilí.
142
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14. 2. Preventivní opatření státu 

 

Preventivní kroky v oblasti domácího násilí ze strany státu můţeme spatřovat 

v činnosti Vlády a jí provedenou implementaci preventivních opatření proti domácímu 

násilí do strategického dokumentu akčního plánu prevence domácího násilí.  

Akční plán prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí na léta 2015 

– 2018 

 Aktuální akční plán vzešlý z rukou odborníků na pokyn Vlády (jeho vytvoření 

bylo uloţeno konkrétně ministru pro lidská práva, rovné příleţitosti a legislativu 

ve spolupráci s ministrem vnitra) je jiţ v pořadí druhým akčním plánem stanovujícím 

strategický rámec prevence domácího násilí. Na vypracování se podílela Sekce 

pro lidská práva Oddělení rovnosti ţen a muţů Úřadu Vlády ČR spolu s Výborem 

pro prevenci domácího násilí a násilí na ţenách. 

 Jeho účelem je sníţit výskyt domácího a genderové podmíněného násilí v České 

republice a pomoci osobám ohroţeným tímto násilím. Opatření, jeţ akční plán volí, 

mají napomoci prevenci domácího násilí, zefektivnění systémové práce s násilnými 

osobami a rozvoji vzdělání příslušných profesí o tomto typu násilí. 

 Zpracovává výskyt domácího násilí, shrnuje jeho negativní dopady 

na celospolečenské úrovni, včetně dopadů ekonomických a v úkolové části vymezuje 

jednotlivé kroky směřující k prevenci a potírání domácího a genderově podmíněného 

násilí. Implementace těchto kroků je na jednotlivých resortech, po nichţ je poţadováno 

rovněţ průběţné informování o plnění plánu. 

 Úkoly akčního plánu se týkají následujících oblastí (shodně stanovených jako 

v předchozím Národním akčním plánu prevence domácího násilí): 

 Podpora osob ohrožených. Tuto podporu je nutné poskytnout formou zakotvení 

druhotných standardů pro práci s domácím násilím, zvýšením počtu azylových domů 

s utajenou adresou rovnoměrně v rámci území celé republiky a dalších pomocných 

sociálních sluţeb, zajištěním bezplatné právní pomoci, dostupností okamţité pomoci 

těmto osobám a zajištěním specializované terapeutické sluţby včetně moţnosti 

proplacení těchto sluţeb ze strany zdravotních pojišťoven. 

 Zvláštní podpora dětí ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím. 

Odborná veřejnost si je vědoma nedostatků jako je nízká dostupnost sluţeb 
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poskytujících kvalifikovanou pomoc traumatizovaným dětem z rodin s výskytem 

domácího násilí, dále, ţe podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů není dítě ţijící v takové rodině povaţované za osobu 

ohroţenou domácím násilím, a dalších oblastí, jejichţ řešení hodlá realizovat 

prostřednictvím zajištěním financování a dostupnosti odborné terapeutické pomoci 

pro děti vyrůstajících v rodinách s domácím násilím nebo podporou osvětových 

kampaní cílících na prevenci. 

 Práce s násilnými osobami. V této oblasti si klade především za cíl rozvoj 

terapeutické práce s násilnými osobami a za tím účelem zajistit dostupnost 

terapeutických intervencí pro násilné osoby v rámci kaţdého kraje. 

 Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce. Kvůli absentujícímu systematickému 

vzdělávání profesí, které přicházejí do styku s ohroţenými osobami, v oblasti domácího 

násilí, je třeba zavedení průběţného školení institucí a organizací jako Policie ČR, 

justice, školství, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, zdravotních orgánů, s podporou 

zavedení specializace Policie ČR a moţnosti specializace krajských soudů v rámci 

trestního řízení na případy domácího násilí a rovněţ provést šetření způsobu vzdělávání 

o domácím násilí na základních a středních školách. 

 Společnost a domácí a genderové podmíněné násilí. Akční plán stanovuje 

jednotlivé kroky pro řešení nedostatků v této oblasti, kdy vnímána je nedostatečná 

pozornost věnovaná prevenci a kampaním proti domácímu násilí ze strany státní správy, 

nízká informovanost veřejnosti o tomto tématu s přetrvávající tolerancí k domácímu 

násilí a společenských genderových stereotypů včetně absence primární prevence 

u ţáků a ţákyň zahrnující téţ vzdělávání k rovnosti muţů a ţen. Kroky spočívají 

především v rozšíření povědomí a vzdělanosti o této problematice pořádáním různých 

konferencí, kampaní a školení. 

 Analýza, studie a sběr dat. Bohuţel schází systematická analytická činnost 

a utváření statistik domácího násilí ze strany státní správy a příslušným orgánům chybí 

komplexní přehledy o důleţitých oblastech, jeţ souvisejí s prevencí domácího násilí. 

Podle akčního plánu bychom se tak měli dočkat analýzy z oblasti domácího násilí, 

včetně jejích ekonomických dopadů, počtu úmrtí v souvislosti s domácím násilím, 

analýzy mediálního zobrazování tohoto násilí a taktéţ systematického sběru 

statistických dat. 
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 Legislativa. V oblasti legislativy se akční plán zaměřuje především 

na nedostatek zahájení procesu ratifikace Istanbulské úmluvy (ratifikační proces jiţ byl 

zahájen viz kapitola 12), na problém nemoţnosti domoci se stanoveného výţivného, 

coţ výrazně zhoršuje postavení osob ohroţených domácím násilím, a neefektivního 

nastavení dávek mimořádné okamţité pomoci s ohledem na pomoc těmto ohroţeným 

osobám, na nízkou kvalitu znaleckých posudků v případech domácího násilí, 

na chybějící zakotvení povinnosti OSPOD zajistit odbornou terapeutickou pomoc dětem 

ţijícím v rodině s výskytem domácího násilí a také na nedostatečně akcentovanou 

terapeutickou práci s pachateli (intervenční centra ji pachatelům nemohou poskytovat, 

moţnost alternativního trestu povinnosti podrobit se terapeutickým intervencím 

pro pachatele tohoto násilí se stále málo vyuţívá). Plánované změny se mají promítnout 

do zavedení náhradního výţivného ze strany státu, nastavení standardizace úrovně 

znaleckého posuzování včetně zavedení odpovědnosti pro znalce za nekvalitní znalecké 

posudky, zakotvení poskytování dávek mimořádné okamţité pomoci pro osoby 

ohroţené domácím a genderově podmíněným násilím či novelizováním zákona 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, aby dítě vyrůstající v rodině s domácím 

násilím bylo ex lege povaţováno za osobu ohroţenou domácím násilím, a téţ zakotvení 

povinnosti pro příslušníky policie poskytnout vykázané osobě informace o dostupných 

terapeutických intervencích. 

Idea akčního plánu skutečně cílí na preventivní opatření v podobě zlepšení 

povědomí veřejnosti včetně té odborné o domácím násilí proškolováním a vzděláváním, 

jehoţ účelem je rovněţ sníţení rizika sekundární viktimizace, a na zlepšení dostupnosti 

pomoci ohroţeným osobám včetně dětí ţijících v rodinách s domácím násilím. Otázkou 

zůstává, na kolik se podaří tyto kroky efektivně realizovat. Za velmi důleţité pokládám 

důslednou osvětu veřejnosti o této problematice a systematické proškolování profesí 

přicházejících do styku s oběťmi domácího násilí, aby byly způsobilé těmto obětem 

pomáhat a neprohlubovat jejich trauma. 

 

 

 

 



87 
 

14. 3. Preventivní aktivity nevládních organizací 

  

Významný vliv mají neziskové organizace, které se zasadily o zviditelnění 

tématu domácího násilí a i jejich zásluhou vznikl Výbor pro prevenci domácího násilí 

při Radě vlády pro lidská práva. 
143

 

14. 3. 1. Bílý kruh bezpečí 

 

Byla to právě organizace Bílý kruh bezpečí, která se v letech 2004 - 2007 

výraznou měrou podílela na vzniku nové zákonné úpravy (generální prevence) 

a na omezení výskytu domácího násilí zajištěním cílené pomoci osobám ohroţeným 

domácím násilím a jejich dětem (individuální prevence), jeţ přinesla systémové řešení 

domácího násilí.  

14. 3. 2. Koordona – Koalice organizací proti domácímu násilí 

 

Tyto organizace vyvíjejí činnosti zabývající se domácím násilím a násilím 

na ţenách. Realizují rozličné formy pomoci obětem, osvětové kampaně a prosazování 

systémových změn v těchto oblastech. Poskytují psychologické, sociální i právní 

poradenství, ubytování v azylových domech (i s utajenou adresou) a řadu dalších sluţeb 

pro oběti i jejich děti. Právě Koordona vyzvala Vládu, aby dala vzniknout komisi, jeţ by 

vytvořila Národní akční plán proti domácímu násilí a uvedla ho v platnost. 

Významnými kroky v prevenci jsou především pořádání různých seminářů 

a vzdělávacích kampaní pro odbornou i laickou veřejnost 
144

 

14. 3. 3. Kampaň bílá stužka (White Ribbon Campaign) 

 

 Jde o největší hnutí muţů ve světě, jejichţ snahou je vymýtit násilí na ţenách. 

Tato kampaň vznikla v Kanadě a funguje ve více neţ 60 zemích. Bílá stuţka se stala 

symbolem toho, ţe se její nositelé zavázali nikdy nepáchat, neomlouvat a netolerovat 

násilí na ţenách. Má rozmanitou činnost, v různých zemích, v podobě osvětových 

kampaní, vzdělávání mládeţe a spolupráce s nevládními organizacemi, vládami a médii. 

                                                           
143

 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu s pohledu ţen. 2. přepracované 

vydání, 2008. proFem o. p. s. Str. 176 
144

 VOŇKOVÁ, J., SPOUSTOVÁ, I. Domácí násilí v českém právu s pohledu ţen. 2. přepracované 

vydání, 2008. proFem o. p. s. Str. 172 - 175 



88 
 

 Patronem Bílé stuţky v České republice je Liga otevřených muţů od roku 2009 

a od roku 2014 realizuje Liga otevřených muţů (společně s norskou partnerskou 

organizací Reform) projekt „Muţi proti násilí na ţenách a dětech.“ Cílovou skupinou, 

na kterou se Liga otevřených muţů zaměřuje, jsou právě muţi. Snaţí se na ně působit 

v rámci prevence domácího násilí ve smyslu učení, jak zvládat agresi ale téţ mnohem 

šířeji, jak mají pečovat o děti, o rodinu a jak zdravě rozvíjet své vztahy. Mezi aktivity 

patří pořádání různých kurzů pro muţe (např. kurz zvládání vzteku probíhající od října 

2015 do května 2016), rozličných veřejných akcí a sluţeb na objednávku, jimiţ jsou 

tematické semináře pro firmy, nevládní organizace i státní instituce, a téţ poradny 

(psychologické i právní).
145

 

15 Právní úprava domácího násilí ve Velké Británii 

 

Tato kapitola popisuje odlišnost v pojetí domácího násilí ve Velké Británii 

od českého právního prostředí. Rozdíly můţeme spatřovat jiţ v samotné definici 

domácího násilí. Vládní definice domácího násilí ve Velké Británii je značně uţší. 

Domácí násilí definuje jako jakýkoli incident nebo shluk incidentů kontrolujícího, 

donucovacího, vyhrožujícího chování, násilí nebo týrání mezi osobami ve věku 

od 16 let, které jsou nebo byly intimními partnery či rodinnými příslušníky, 

a to bez ohledu na pohlaví. Vedle limitace věku jsou z případů domácího násilí touto 

definicí vyloučeny i osoby, které spolu sdílejí společnou domácnost, ale nemají 

společné rodinné ani partnerské vazby. Týrání můţe zahrnovat týrání psychické, 

fyzické, sexuální, finanční či emocionální. Kontrolujícím chováním rozumí škálu 

jednání, jeţ cílí na podřízení druhého a učinění druhého závislým, a to tím, ţe svou oběť 

pachatel izoluje od okolí, zdrojů podpory, prostředků nezávislosti a regulováním 

kaţdodenního chování. Donucovací chování je nátlakové jednání zahrnující fyzické 

napadání, vyhroţování a zastrašování či poniţování.
146

 

Královský prokurátorský úřad pracuje s obdobnou definicí, jak je uvedena výše, 

s výjimkou omezené věkové hranice, zabývá se trestnými činy na obětech domácího 
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násilí bez ohledu na věk týraných. Legální definici domácího násilí britský právní řád, 

stejně jako ten český, nezná. 

Odlišnost oproti českému právnímu řádu je především v postihování domácího 

násilí jako trestné činnosti. V britské úpravě absentuje samostatný trestný čin domácího 

násilí, a tak je domácí násilí postihováno jako jednotlivé trestné činy podle konkrétního 

jednání. Pachatelé jsou pak trestáni podle závaţnosti konkrétního spáchaného činu. 

V nejtragičtějších případech se bude jednat o trestný čin vraţdy (murder) či zabití 

(manslaughter), dále znásilnění (rape), těţkého ublíţení na zdraví (grievous bodily 

harm), zranění v důsledku protiprávního jednání (unlawful wounding), vyhroţování 

násilím či téţ trestný čin vynuceného sňatku (forced marriage). 

Trestní řízení před tím, neţ se případ dostane před soud, vede Královský 

prokurátorský úřad, ten posuzuje, zda je dostatek důkazů pro stíhání osoby, pro jaký 

trestný čin a zda je naplněn veřejný zájem pro trestní stíhání. V závislosti na trestném 

činu, za nějţ bude pachatel stíhán, a okolnostech případu, můţe být pachatel vzat 

do vazby.  

V  trestním procesu platí informační povinnost o právech obětí ze strany policie 

i Královského prokurátorského úřadu. Navíc se Královský prokurátorský úřad zavázal 

informovat oběti o rozhodujícím vývoji projednávané trestné činnosti, jejíţ obětí se 

dotyčná osoba stala, a rovněţ se zavázal, ţe při rozhodování o daném případu bude brát 

v potaz názor oběti. Jako velice vítané opatření mající za cíl zabránění sekundární 

viktimizaci, uvedu moţnost usnadnění výpovědí obětí před soudem, jelikoţ obětem 

mladším 17 let, zranitelným dospělým obětem, ale téţ svědkům obávajícím se odplaty 

či těm, kteří se z jiného důvodu obávají vypovídat, je umoţněno vypovídat 

prostřednictvím obrazovky, v oddělené místnosti (často v jiné budově) s ţivým 

přenosem do soudní síně aj. Přestoţe náš právní řád umoţňuje obětem vypovídat 

v nepřítomnosti obţalovaného, oběti se bohuţel nevyvarují častému střetu 

s obţalovaným před soudní síní.
147

 

Okamţitou pomoc obětem tohoto násilí ze strany policie přinesla od března roku 

2014 tzv. Nařízení na ochranu před domácím násilím (Domestic violence protection 
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orders.) Tyto zmocňují úředníky a příslušníky policie k zajištění lepší ochrany obětí 

po bezprostředním incidentu domácího násilí. Pachatel tak můţe být okamţitě vykázán 

z místa společného bydliště se zákazem se do něj vracet a kontaktovat oběť, 

a to aţ na dobu 28 dní (před tímto nařízením nemohla policie poskytnout ochranu oběti 

tak jednoduše, takový proces vyţadoval soudní příkaz, coţ zabíralo mnohem více času). 

Podle českého platného práva je vykázání provedeno na dobu 10 dní, prodlouţení této 

doby je moţné jen podáním návrhu na předběţné opatření. 

Ku prospěchu potencionálním obětem bylo rovněţ v březnu 2014 napříč Anglií 

a Walesu implementováno schéma zveřejňování domácího násilí, které zahrnuje právo 

se ptát a právo vědět. Umoţňuje jednotlivcům tázat se policie na případnou násilnou 

minulost svého partnera. Policie je povinna toto prověřit a dojde-li k závěru, ţe půjde 

o legální, proporcionální a nezbytný krok, takovou informaci zveřejní.
148

 

V rámci pomoci obětem domácího násilí a jejich dětem zajistila Velká Británie 

fungování organizace nezávislých poradců domácího násilí (Independent domestic 

violence advisers). Jejich úlohou je udrţet v bezpečí oběti a jejich děti a zamezit tak 

dalšímu týrání ze strany násilného partnera. Po zmapování situace pomohou obětem 

s okamţitými kroky i dlouhodobým řešení jejich situace.
149

 

Civilní právo poskytuje ochranu před domácím násilím pravomocí soudu vydat 

zákaz či příkaz, tkvící v zákazu obtěţování či příkazu k uţívacímu právu k bytu, 

čímţ bude násilné osobě zamezeno sdílet nadále společné obydlí. Za porušení takového 

příkazu/ zákazu je násilná osoba trestně odpovědná.
150

 

 V závěru této kapitoly uvedu terapeutickou práci s pachateli ve Velké Británii, 

jelikoţ u nás jde o zanedbávanou oblast. Na rozdíl od České republiky, zde existuje 

několik desítek terapeutických programů realizovaných probační sluţbou či nestátními 

organizacemi. Pro tyto programy jsou Národní sítí provozovatelů vydávány metodické 

pokyny obsahující minimální standardy a modely vhodných postupů včetně 

doporučeného počtu hodin v rámci určeného počtu týdnů. Cílem těchto programů je 
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přimět pachatele k přijetí odpovědnosti za své činy, pěstování vzájemného respektu 

a dojít ke změně programu násilného jednání.
151
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo komplexně popsat a explikovat pojetí 

domácího násilí a jeho právní úpravu včetně jeho prevence. Postupně jsou rozebrány 

aspekty domácího násilí počínaje definicí, popisem jeho znaků, forem a kategorií, 

aţ po rozbor osoby pachatele a oběti včetně devastujících dopadů násilí od blízké osoby 

na jejich psychiku. Navazuje popis právní ochrany před domácím násilím, trestné 

činnosti zahrnující domácí násilí a trestné činnosti související. V závěru se práce 

zaměřuje na konkrétní preventivní kroky, jejichţ snahou je tento jev ve společnosti 

eliminovat. 

Domácí násilí, přestoţe jde o velice závaţný celospolečenský jev, zůstává stále 

málo diskutovaným tématem. Veřejnost je nedostatečně informována o znacích 

domácího násilí, o váţných důsledcích, které přináší, o psychických konsekvencích 

obětí domácího násilí, jeţ jsou důvodem pro společnost mnohdy nepochopitelných 

reakcí, jakými jsou setrvání v násilném vztahu, neoznamování této trestné činnosti 

apod. Stojí za tím přetrvávající mýty o domácím násilí, které bohuţel nejsou plně 

vymýceny, a to ani z povědomí odborné veřejnosti. Důleţitým cílem zůstává důsledné 

psychologické proškolení orgánů činných v trestním řízení, především příslušníků 

Policie ČR, aby tito dokázali na místě správně vyhodnotit situaci a rozpoznat domácí 

násilí, coţ je v mnoha případech obtíţný úkol, a aby dokázali adekvátně a empaticky 

jednat s obětí a neprohlubovat tak její újmu. 

Domácí násilí se vyskytuje napříč všemi sociálními vrstvami, dopouštějí se ho 

jedinci všech věkových kategorií, různého vzdělání a pocházejících z různých 

sociálních zázemí. Násilí ve formě fyzické, psychické, sexuální, sociální a ekonomické 

je v těchto případech jako nástroj uplatnění kontroly a moci systematicky uţíváno vůči 

muţům i ţenám různého věku. Tak rozlišujeme skupiny obětí na týrané partnerky 

či partnery, děti, seniory a osoby zdravotně postiţené.  

Nejčastějším typem domácího násilí je partnerské násilí, konkrétně násilí 

ze strany muţe vůči ţeně a na tuto kategorii se tudíţ zaměřuje nejvíce výzkumů. Přesto 

nesmíme opomíjet týrání muţů ze strany svých partnerek či partnerů, seniorů a osob 

zdravotně postiţených ze strany svých blízkých či pečovatelů a samozřejmě týrání dětí. 

Ač je přímému týrání dětí věnován vysoký zájem veřejnosti, je zde opomíjena kategorie 

dětí, které zůstávají traumatizované po celý svůj ţivot s vědomím, ţe to není hodno 
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zájmu okolí, dětí, které vyrůstaly v rodinách s domácím násilím, byly němými svědky 

týrání jednoho z rodičů, nejčastěji jejich matky, a kterým stále není poskytována 

adekvátní psychologická pomoc, přestoţe jde o jedince, jejichţ psychika se stále vyvíjí 

a včasná odborná pomoc by tak mohla zabránit rostoucím škodám na jejich psychice 

a navíc působit preventivně proti domácímu násilí v budoucnu. Je totiţ prokázané, 

ţe děti vyrůstající v rodinách s domácím násilím se v dospělosti mnohdy stávají znovu 

oběťmi násilí, či samy jednají násilně ve vztahu k druhému, vzhledem k tomu, ţe si 

tento vzorec chování osvojily v původní rodině. Jako velký nedostatek vnímám rovněţ 

v této souvislosti přístup soudů, které při odsuzování pachatelů domácího násilí 

nedostatečně reflektují přítomnost dětí těmto incidentům a nedosuzují pachatele rovněţ 

pro trestný čin týrání svěřené osoby. Je důleţité těmto dětem dát pozornost, zajistit 

odbornou psychologickou pomoc a tím napomoci i prevenci potencionálního vzniku 

budoucích domácností s výskytem domácího násilí. Velice pozitivním faktem je, 

ţe na zajištění odborné pomoci těmto dětem apeluje Vláda České republiky ve svém 

Akčním plánu prevence proti domácímu a genderově podmíněnému násilí na léta 2015 

– 2018, a můţeme tak doufat, ţe se podaří tyto kroky efektivně realizovat. 

Právní ochrana před domácím násilím je tvořena větví občanskoprávní, 

správněprávní a trestněprávní. Ochrana pak můţe být uplatněna v občanském řízení 

nezávisle na probíhajícím správněprávním či trestním řízení, či jde častěji o navazující 

procesy, typicky začínající provedením vykázání agresora ze společného obydlí.  

Jakmile případy domácího násilí opustí uzavřený prostor domova, kdy samy 

oběti či jejich blízcí s tímto vyjdou na světlo, je pro oběti připraven provázaný systém 

pomoci ze strany státu a nestátních organizací. Oběti mohou vyuţít sluţby telefonické 

krizové pomoci, pomoci intervenčních center, aţ po moţnosti ubytování v azylových 

domech s utajenou adresou vedle pomoci od státních institucí jako Police ČR, státního 

zastupitelství a soudů. 

Nedostatečná je ovšem práce s pachateli tohoto násilí. Nedostatky vnímám 

v téměř nevyuţívaných terapeutických aktivitách s pachateli. Samozřejmě základem je, 

aby sám jedinec chtěl a tudíţ předně přijal zodpovědnost za své činy, nicméně kaţdý 

jediný úspěšný případ pachatele, kterého by terapie dokázala přivést k přijetí 

zodpovědnosti a osobnostnímu růstu zahrnující správné vyuţívání agrese a respektování 

druhého, by byl velkým úspěchem přinášejícím jednak individuální prevenci páchání 
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dalšího násilí a jednak ochranu oběti, a také pomoc navázat naplněný vztah k dětem 

z takové rodiny, které byly násilím a přehlíţením jejich utrpení traumatizovány. 

V závěru uvedu dle mého stěţejní okruhy vedoucí ke zlepšení řešení situace 

domácího násilí: větší informovanost veřejnosti o domácím násilí a jeho důsledcích 

a zahrnout toto téma do výuky na školách, zohlednit v legislativě domácí násilí u více 

právních institutů jako například vypořádání společného jmění manţelů, důsledně dbát 

o zlepšení a vyuţívání psychologické pomoci dětským svědkům domácího násilí jako 

součást prevence této trestné činnosti a zajistit rovněţ terapeutickou práci s pachateli 

domácího násilí. S potěšením mohu dodat, ţe v budoucnu bychom se měli podle 

Istanbulské úmluvy realizace některých z těchto záměrů dočkat. 

  



95 
 

Seznam použité literatury 

  

Monografie 

 

1. BURIÁNEK, J., PIKÁLKOVÁ, S., PODANÁ, Z. Násilí na muţích: Sonda do 

zákoutí partnerských vztahů, 1. vydání, Praha: Filosofická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2014 

2. ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie, 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 445 s.  

3. ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008  

4. ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie  

5. ČÍRTKOVÁ, L., MACHÁČKOVÁ, R., VITOUŠOVÁ, M. Domácí násilí. 

Přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích. Bílý kruh bezpečí, 

o.s., 2002  

6. ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem a svědkům trestných 

činů. 1. vyd. Praha: Grada, 2007 

7. ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P., Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, 

1. vydání, Grada Publishing a.s., 2007, 192s. 

8. DALIGAND, L. Násilí v partnerských vztazích, Portál, 2014 

9. HUŇKOVÁ, M. Domácí násilí v ČR z pohledu práva (2004)  

10. JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. 

Praha: Leges, 2014, 976s. 

11. JELÍNEK, J. a kol., Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, 864s. 

12. KRÁLÍČKOVÁ a kol. Právo proti domácímu násilí, 2011 

13. MACHALOVÁ, T., Domácí násilí. Filosofická analýza pojmu. Brno: 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014 

14. MARTINKOVÁ, M., SLAVĚTINSKÝ, V., VLACH, J., Vybrané problémy 

z oblasti domácího násilí v ČR. 1. vydání. Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 2014 

15. MARTINKOVÁ, M., VLACH, J., KREJČOVÁ, S. Špatné zacházení s osobami 

pokročilého věku – se zvláštním zřetelem k domácímu násilí, 1. vydání. Institut 

pro kriminologii a sociální prevenci, 2009 

16. MARTINKOVÁ, V. SLAVĚTÍNSKÁ, VLACH., J. Vybrané problémy z oblasti 

domácího násilí v ČR, 2014 



96 
 

17. MARVÁNOVÁ-VARGOVÁ, POKORNÁ, ROUFAROVÁ, Partnerské násilí, 

Praha: Linde, 2008 

18. MATOUŠOVÁ, I., SPURNÝ, J., Komunikačně náročné situace v policejní 

praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, 159s. 

19. ŠEVČÍK, D., ŠPATENSKOVÁ, N., Domácí násilí: Kontext, dynamika a 

intervence, Praha: Portál, 2011 

20. ŠPECIÁNOVÁ, Š., Ochrana týraného a zneuţívaného dítěte, Praha: Lidne, 

2003, 156. 

21. VOŇKOVÁ J., OPLATEK, D. Vraţdy v kontextu s domácím násilím, proFem 

o.p.s., 2015 

22. VOŇKOVÁ, J., Přínos zákona o ochraně před domácím násilím pro českou 

společnost. V: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám, Praha: ASPI – 

Wolters Kluwer, 2008 

23. VOŇKOVÁ, SPOUSTOVÁ Domácí násilí v českém právu z pohledu ţen, 2008 

 

Články 

 KOZÁK, V., Nad praktickými nedostatky aplikace zákona o obětech trestných 

činů. Trestněprávní revue. Číslo 9, 2015 

 KRAHULOVÁ., L.: Specifika dokazování domácího násilí. Trestněprávní 

revue. Číslo 11-12/2012 

Internetové články 

 ČÍRTKOVÁ, L. Muţi jako oběti domácího násilí [online], In: Domácí násilí, 

Ohroţené osoby. © Bíly kruh bezpečí, o. s [cit. 28-02-2016] Dostupné z: 

http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili 

 JELÍNEK, J. Předběţná opatření v trestním řízení, Bulletin advokacie, 17. 06. 

2013, Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/predbezna-opatreni-v-

trestnim-rizeni 

 

Právní předpisy, komentáře k právním předpisům a jiné dokumenty 

Právní předpisy 

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

domácím násilím 

http://www.bulletin-advokacie.cz/predbezna-opatreni-v-trestnim-rizeni
http://www.bulletin-advokacie.cz/predbezna-opatreni-v-trestnim-rizeni


97 
 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění 

 Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, v platném znění 

 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů, 

v platném znění 

 Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti a o 

změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném znění 

 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění 

 

Důvodové zprávy 

 Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2004 Sb. 

 

Komentáře 

 GŘIVNA/ ŠÁMAL/ VÁLKOVÁ a kol., Zákon o obětech trestných činů. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, 536s. 

 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L., a kol. 

Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, 1380s 

 JELÍNEK, J. a kolektiv: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s 

judikaturou. Praha: Leges, 2013, 264 s. 

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 aţ 156. Komentář 7. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, 1920s. 

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 aţ 139. Komentář 2. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2012, 1464 s 

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 aţ 421. Komentář 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, 2150 s 

 

Soudní rozhodnutí 

 (Rt) 4 Tdo 525/2013 

 (Rt) 11 Tdo 1289/2013 



98 
 

 (Rt) 8 Tdo 381/2011 

 (Rt) 4 Tdo 1448/2012 

 (Rt) Tdo 105/2008 

 (Rt) 4 Tdo 1042/2014 

 (Rt) 7 Tdo 1037/2011 

 Judikát č. 20/2006 Sb. rozh. tr 

 (Rc) 22 Cdo 1137/2012 

 (Rt) 15 Tdo 887(2014 

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Aps 11/2013 

 

Internetové zdroje 

www.bkb.cz 

www.domacinasili.cz 

www.vlada.cz 

www.mpsv.cz 

www.mvcr.cz 

www.intervencnicentrum.cz 

www.policie.cz 

www.muziprotinasili.cz 

www.ilom.cz 

www.rosa-os.cz 

www.donalinka.cz 

www.acorus.cz 

www.persefona.cz 

www.bulletin-advokacie.cz 

www.coe.int 

napocatku.cz 

www.ospod.cz 

www.profem.cz 

www.gov.uk 

www.cps.gov.uk 

 

http://www.bkb.cz/
http://www.domacinasili.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.intervencnicentrum.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.muziprotinasili.cz/
http://www.rosa-os.cz/
http://www.donalinka.cz/
http://www.acorus.cz/
http://www.persefona.cz/
http://www.bulletin-advokacie.cz/
http://www.coe.int/
http://www.ospod.cz/
http://www.gov.uk/
http://www.cps.gov.uk/


99 
 

Ostatní 

 Statut Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ţenách 

 Národní akční plán domácího násilí na léta 2011 – 2014 

 Akční plán prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí na léta 

2015 – 2018 

  



100 
 

Resumé (Čj) 

 

Téma mé diplomové práce je domácí násilí a jeho prevence. Domácí násilí je 

velice závaţným celospolečenským problémem, který si ţádá naši pozornost. Má velice 

závaţné důsledky pro psychické i fyzické zdraví kaţdé oběti. Práce zobrazuje současné 

pojetí domácího násilí v České republice a platnou právní úpravu vztahující se k této 

problematice. 

Diplomová práce je rozdělená do dvou částí. První část má 7 kapitol a zabývá se 

kriminologickými aspekty domácího násilí. První kapitola domácí násilí teoreticky 

a právně definuje, poukazuje na mýty o domácím násilí, které přetrvávají v povědomí 

společnosti a problematiku rozpoznávání této specifické trestné činnosti. Druhá kapitola 

popisuje formy uţívaného násilí, kterými jsou násilí fyzické, psychické, sexuální, 

finanční a sociální. Třetí kapitola ukazuje kategorie domácího násilí: partnerské domácí 

násilí na ţenách nebo muţích, na dětech, na seniorech a na osobách zdravotně 

postiţených. Dále se zaměřuje na jeho příčiny. Trestná činnost, která bohuţel můţe být 

pokračováním domácího násilí, je nebezpečné pronásledování, proto je mu věnována 

samostatná pátá kapitola, jelikoţ stalking jako pokračování domácího násilí má oproti 

stalkingu bez této návaznosti jistá specifika. Poslední dvě kapitoly této části se zabývají 

pachateli a oběťmi včetně popisu typů obětí a závaţných důsledků domácího násilí. 

Druhou část tvoří právní úprava domácího násilí a jeho prevence a je zaměřena 

na systém právní ochrany před tímto typem násilí. Osmá kapitola popisuje vývoj české 

právní úpravy domácího násilí. Poté jsou ve třech kapitolách rozebrány jednotlivé 

právní prostředky ochrany. Nejprve se práce zaměřuje na právní úpravu v právu 

trestním. Tato kapitola se zaobírá trestnými činy postihující domácí násilí a trestnými 

činy souvisejícími, poté navazují prostředky ochrany trestního práva procesního, 

jako jsou předběţná opatření, institut vazby a procesní práva obětí domácího násilí. 

Následuje úprava v právu občanském a nakonec v právu správním (především institut 

vykázání). Další kapitola obsahuje budoucí změny v důsledku podpisu Úmluvy Rady 

Evropy o prevenci a potírání násilí na ţenách a domácího násilí (Istanbulská úmluva). 

Následuje kapitola, která poskytuje právní rámec komplexního systému ochrany 

a pomoci obětem domácího násilí ze strany státu a nestátních neziskových organizací. 

Poslední kapitola této části se zabývá prevencí domácího násilí. Prevence je 

obecně dělena na primární, sekundární a terciární prevenci, podle toho jsou směrovány 
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jednotlivé preventivní kroky. Vedle role státu jsou popsány mnohá preventivní opatření 

nestátních neziskových organizací. 

Závěrem práce je stručná kapitola srovnávající českou a britskou právní úprava 

domácího násilí. 

Resume (Aj) 

 

Point of my diploma thesis is domestic violence and its prevention. Domestic 

violence is very serious problem occuring all over the society and it demands 

our attention. It has very serious consequences for psychological and physical health 

of every victim. The thesis describes current conception of domestic violence 

in the Czech republic and its valid legal regulation related to this issue. 

Diploma thesis is divided into two parts. First part has seven chapters and deals 

with criminological aspects of domestic violence. The first chapter theoretically 

and legally defines domestic violence, points the problems with identification of this 

specific criminal activity and the myths related to domestic violence which remain 

in the awareness of society. Second chapter describes forms of domestic violence 

which include physical, psychical, sexual, financial and social violence. Third chapter 

shows its cathergories: partner domestic violence against women or men, violence 

against children, seniors and disabled persons. Next it focuses on causes of domestic 

violece. A criminal act which unfortunately is might be  following domestic violence, is 

stalking, that’s why one chapter deals with this specific topic, because stalking 

involving previous domestic violence has few specific characters next to stalking 

without that link. The last two chapters of this part deal with offenders and victims 

of this violence including describing different types of victims and also very serious 

consequences of domestic violence. 

Second part of my thesis is consisted of legal regulation and its prevention and it 

focuses on legal protection system related to this kind of violence. In the eighth chapter 

the history of Czech legal regulation of domestic violence is described. Then individual 

legal remedies of protection are handled in three chapters. Firstly the thesis points 

the legal regulation in criminal law, this chapter deals with offences subsuming 

domestic violence and offences related to domestic violence, after that protection 
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remedies in criminal procedur as interim measures, custody and rights of victims in 

criminal procedure. Then regulation in civil law and finaly also in administrative law 

(mainly expulsion) follows. Next chapter contains future changes in legal regulation due 

signature of The Council of Europe Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence (Istanbul Convention). The chapter 

which handles legal framework of comprehensive system of protection and victim 

assistance  that are ensured by the State and by nongovernmental organizations, follows. 

The last chapter of this part deals with prevention of this violnce. Prevention is 

divided into a primary, secondary and tertiary prevention and individual preventive 

steps are determined according to that division. Beside the role of State in prevention, 

many preventive steps of several non-governmental organizations are also described. 

In the end, the thesis includes brief comparison of Czech and British legal 

regulation of domestic violence. 
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Abstrakt (Čj) 

 

Domácí násilí a jeho prevence 

Tato diplomová práce komplexně zpracovává téma domácího násilí a jeho 

prevence. Jde o závaţný celospolečenský problém. Domov obětí domácího násilí 

se změní v místo plné týrání a strachu. Násilí vůči osobám blízkým je pácháno 

od nepaměti, ale do zájmu odborné veřejnosti se dostalo teprve před několika desítkami 

let. Cílem této práce je domácí násilí popsat kriminologicky a představit systém právní 

úpravy vztahující se k tomuto jevu. Domácí násilí je bohuţel častým jevem s vysokou 

latencí, jejíţ obětí se můţe stát kdokoliv. Pro eliminaci tohoto typu násilí je především 

důleţité tento jev dobře poznat a tyto poznatky dostat do povědomí společnosti, 

jelikoţ ve společnosti přetrvává řada mýtů o domácím násilí, jeţ znesnadňuje prevenci 

tohoto násilí a způsobuje sekundární viktimizaci obětí. Tato práce v první části ukazuje, 

jak nebezpečným jevem domácí násilí je. Domácí násilí definuje a popisuje jeho znaky, 

kategorie, formy uţívaného násilí a jeho příčiny. Rovněţ rozebírá osobu pachatele 

a oběti včetně devastujících dopadů na její psychiku a zdraví. Druhá část je věnována 

právní úpravě a prevenci. Popisuje ochranu před domácím násilím v rámci práva 

trestního, občanského a správního včetně právního rámce pomoci obětem domácího 

násilí, která je poskytována státem a řadou nestátních neziskových organizací. Rovněţ 

se soustředí na preventivní kroky státu a nestátních organizací napomáhajících eliminaci 

této trestné činnosti. 

Abstract (Aj) 

 

Domestic violence and its prevention 

 

This diploma thesis handles comprehensivly topic of domestic violence and its 

prevention. It is a very serious social problem. Home of victims of domestic violence 

turns into a place full of abuse and fear. Violence against close persons is committed 

since time immemorial but in the interest of the professional public was given only 

a few decades ago. The aim of this thesis is to describe crimiological aspects 

of domestic violence and to introduce legal regulation system related to this phenomen. 
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Unfortunately domestic violence occurs often with high latency and everyone could be 

a victim. To eliminate this type of violence it is especially important to know this 

phenomenon well and to put these findings into awareness of society because 

in the society number of myths regarding domestic violence still remains, which makes 

preventing such violence more difficult and causes secondary victimization. The first 

part of this thesis shows how dangerous phenomen domestic violence is. It defines 

domestic violence, describes its characters, categories, forms of used violence 

and causes of this kind of violence. It also deals with offenders and also victims, 

including devastating impacts to their menatl and physical health. The second part is 

devoted to legal regulation and prevention. It describes protection against domestic 

violence within criminal law, civil law and administrative law including legal 

framework for victim assitance which is provided by the state and also by number 

of non-governmental organization. It is also focused on preventive steps of the State 

and non-governmental organizations helping with elminiation of this criminal activity. 
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