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Úvod 

 Ve své diplomové práci se zaměřím na problematiku domácího násilí, která je 

i přes svůj celospolečenský význam stále značně opomíjená. Ačkoliv by se mohlo zdát, 

že komplikace, jaké přináší tento typ násilí, se začaly objevovat až s příchodem 

posledních let, není tomu tak. Aktuální právní a společenská realita pouze začala více 

reflektovat problematiku násilných situací spadajících svou formou pod pojem domácího 

násilí. Je tedy mylné domnívat se, že do nedávné doby násilné jednání tohoto typu 

neexistovalo. 

 Problém celospolečenského významu, jakým domácí násilí bezpochyby je, není 

záležitostí pouze vybraných vrstev společnosti. Tento jev lze mapovat skrze celou 

společenskou historii, avšak časem se změnil pohled společnosti na tento typ násilí. 

Dřívější přístup společnosti preferoval pojetí domácího násilí jako soukromé záležitosti, 

do které není třeba zasahovat. Takzvaně „za zavřenými dveřmi“ tak měl muž jako hlava 

rodiny (v patriarchálním chápání rodiny) veškeré oprávnění zacházet se svou družkou dle 

svého uvážení. Takové chápání se drželo v celé společnosti poměrně dlouho, až vlivem 

aktivity různých feministických organizací, které medializovaly násilí páchané na ženách 

ze strany partnerů, se začal měnit pohled společnosti na tuto problematiku. Až na přelomu 

70. a 80. let minulého století se začal užívat pojem domácího násilí v přibližně aktuální 

podobě. Za zmínku stojí i fakt, že společně se změnou pohledu společnosti na toto téma, 

kterému je přikládán stále větší význam, došlo také k proměnám podoby klasické oběti 

domácího násilí, tedy ženy. Kromě ohrožených skupin osob v podobě žen, dětí, popřípadě 

seniorů, je třeba nezapomínat i na oběti – muže. Právě tento fenomén začal v posledních 

letech stále častěji vyplývat z mnohých průzkumů, a proto již nelze globalizovat oběti 

domácího násilí jako osoby něžného pohlaví, osoby nezletilé, anebo osoby v důsledku 

svého pokročilého věku závislé. 

 Důvodem, proč jsem si vybrala jako téma své diplomové práce právě tento 

specifický násilný jev, je v řadě první narůstající aktuálnost daného problému, kdy 

statistiky potvrzují zvyšující se množství těchto konfliktů. Samozřejmě otázkou zůstává, 

zda se skutečně zvyšuje výskyt domácího násilí, anebo je účinnější zjišťování tohoto 

jednání a dochází ke snížení latence domácího násilí. V druhé řadě pak skutečnost, že 

jsem se již sama setkala ve svém okolí s takovýmto jednáním a nežádoucí násilná součást 
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těchto disfunkčních vztahů často zůstává před zraky okolí skryta. Toto téma považuji 

za velmi zajímavé i z toho důvodu, že se s ním může setkat v občanském životě každý 

z nás a je jistě ku prospěchu věci, aby byla se způsoby rozpoznání alarmujících projevů 

domácího násilí seznámena co nejširší společnost. V případě osobního kontaktu s tímto 

fenoménem jsem si uvědomila, že mnohdy nestačí chuť pomoci, jelikož potírání 

domácího násilí je proces velmi specifický a náročný, navíc pro oběti takového jednání 

i značně intimní. Stalo se tak pro mě výzvou zjistit, jaké možnosti pomoci obětem 

domácího násilí se v našem právním řádu nachází a jaká úprava právní regulace 

ke zlepšení její efektivity by přicházela v úvahu. Důležité jsou samozřejmě i snahy 

o rozšíření povědomí o tomto fenoménu skrze celou společnost. Mám totiž za to, že právě 

dostatečná informovanost společnosti o tom, co ve skutečnosti domácí násilí je a jak se 

mu dá předejít, popřípadě kde lze vyhledat pomoc, je základním prvkem úspěšného boje 

proti rozmáhajícím se tendencím tohoto typu násilí.  

 Konkrétně v rámci České republiky se s pomocí obětem domácího násilí můžeme 

setkat až v 90. letech minulého století a k samotnému ukotvení v právním řádu došlo až 

v roce 2004, kdy byl novelizován trestní zákoník. Došlo tak k zavedení trestného činu 

„týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě“, který byl později se 

zavedením nového trestního zákoníku v roce 2009 nahrazen trestným činem v dnešní 

podobě, tedy „týrání osoby žijící ve společném obydlí“. 

 Domácí násilí je poměrně rozsáhlý problém, kterým se zabývá několika vědních 

disciplín. Je proto třeba náhled z více úhlů, které danou problematiku blíže osvětlují. Svou 

práci zaměřuji především na aspekty trestněprávní a kriminologické, ovšem dané 

problematiky se v nemenší míře dotýká pojetí sociologické, jelikož takovýto společensky 

nežádoucí jev nejde vyjmout ze svého prostředí a zkoumat nezávisle na mezilidských 

vztazích. Také by nebylo moudré na tento jev pohlížet pouze z pohledu práva trestního, 

jelikož nepochybně zasahuje také do oblastí upravených právem občanským a správním. 

I z tohoto důvodu práce věnuje pohled na ochranu proti domácímu násilí poskytovanou 

nejen trestním právem, ale i mimo něj, stejně jako je tomu i v praxi. 

 Cílem mé diplomové práce je poskytnout pohled na problematiku domácího násilí 

v její celistvosti, avšak s ohledem na komplexnost problematiky se především zaměřím 

na trestněprávní a kriminologické aspekty tohoto společenského jevu v rámci české 
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právní úpravy a české společnosti. V rámci této práce mám v úmyslu také nastínit 

problematiku často opomíjených mužských obětí domácího násilí, ovšem budu se též 

zabývat i ostatními skupinami častých obětí. V této práci poskytnu genderově neutrální 

pohled na danou problematiku, jelikož se neztotožňuji s rozšířenou představou, že domácí 

násilí je pácháno pouze na ženách.  

 S ohledem na logickou struktura je tato práce rozdělena do jednotlivých kapitol, 

kterých je celkem šest. První kapitola bude zaměřená na domácí násilí v jeho obecné 

rovině, bude zde nastíněn pojem domácího násilí, jeho průvodní znaky, dynamika, druhy 

a příčiny. Ke konci první kapitoly se budu věnovat též příčinám domácího násilí a roli 

genderu v těchto případech. 

 V druhé kapitole se čtenáře pokusím blíže seznámit se zmiňovanými 

kriminologickými aspekty domácího násilí. Tuto kapitolu rozčlením do podkapitoly 

zabývající se profilem pachatele domácího násilí a do podkapitoly zabývající se profilem 

oběti domácího násilí. Zde si dovolím věnovat pár stran též vědní disciplíně zvané 

viktimologie. 

Třetí a čtvrtá kapitola budou zaměřeny na trestněprávní úpravu domácího násilí 

v českém právním řádu, zejména pak na úpravu trestných činů souvisejících s domácím 

násilím a na problematiku aktuální procesní úpravy, kde se pokusím srozumitelně 

vymezit postavení oběti domácího násilí v trestním řízení. 

Pátá kapitola nabídne čtenáři zaměření na právní úpravu problematiky domácího 

násilí v právních předpisech, které nejsou řazeny pod trestněprávní oblast, přičemž cílem 

bude přiblížení vybraných institutů těchto předpisů, které slouží k ochraně obětí 

před domácím násilím. 

Úkolem poslední, šesté, kapitoly bude uzavřít získané a uváděné poznatky 

předložením úvah de lege ferenda ve vztahu k problematice. 

Bohužel s ohledem na rozsah této práce zde nebude zahrnuto srovnání 

se zahraniční právní úpravou tohoto fenoménu. 

Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 29. 3. 2016. 
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1. Fenomén domácího násilí obecně 

1.1 Definice pojmu „domácí násilí“ 

Každý, kdo někdy slyšel pojem domácí násilí, si pod tímto termínem něco 

představil. V případě domácího násilí však z velké části platí obecně známý fakt, že „co 

člověk, to názor“. Ve vztahu k této problematice doposud neexistuje jednoznačná 

a ucelená definice, která by obsáhla komplexnost a diverzitu jednotlivých typů domácího 

násilí. Tato roztříštěnost se netýká jen laické veřejnosti, různorodost definic lze spatřovat 

i v rámci odborných kruhů. Domácí násilí jako takové „představuje svébytný, samostatný 

fenomén, mnohavrstevnou kategorii zahrnující řadu aspektů, z nichž aspekt trestněprávní 

je jenom jedním z mnoha.“1 Po bližším zkoumání tohoto jevu se však není čemu divit, 

jelikož svou složitostí a interdisciplinární povahou je třeba vzít v úvahu pohled různých 

vědních disciplín, pro které jsou významné rozdílné faktory domácího násilí. Toto se pak 

odráží na různorodosti definic, avšak nevylučuje to ani odlišnost definicí v rámci jednoho 

vědního oboru. Právě pozitivní není ani skutečnost, že domácí násilí není v České 

republice dostatečně2 definováno ani žádným zákonem, což lze shledávat za poměrně 

významný nedostatek, jelikož tato absence pak v praxi vyvolává nejasnosti. 

Vzhledem k výše uvedenému je logickým krokem nejprve přistoupit 

k sémantickému výkladu sousloví „domácí násilí“ v rámci významu každé jeho části 

v podobě samostatných slov „domácí“ a „násilí“. Zároveň je třeba interpretovat sousloví 

v jeho ucelenosti právě s ohledem na složitou realitu, kterou tento pojem zastřešuje. 

Pod pojmem „domácí“ si nejspíš mnozí z nás představí rodinný krb, domov 

zastoupený idylickou rodinou tvořenou rodiči a dětmi, kde je společný čas naplněn láskou 

a porozuměním. Člověk si snáze představí právě pozitivní vjem institutu rodiny, který je 

společností vnímán jako místo pochopení a podpory. O to těžší je pak situace, kdy je tato 

společenská představa narušena menší či větší mírou domácího násilí. Anthony Giddens 

                                                           
1 JELÍNEK, Jiří. K trestněprávnímu postihu domácího násilí. In: Acta iuridica olomucensis: Vědecký 

časopis právnický. Vol. 1, 2005, No. 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 54-58 
2 Od 1. 1. 2014 lze pojem domácí násilí nalézt v tzv. zvláštních ustanoveních proti domácímu násilí, 

konkrétně v ust. § 751 – 753 (potažmo v § 3021) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V ust. § 751 

odst. jsou okolnosti vymezené jako „nesnesitelnost společného bydlení z důvodu tělesného nebo duševního 

násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije.“ Mám však za to, že ani takto 

pojímané definiční znaky nejsou zcela dostačující. 
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nastínil, že „domov bývá často idealizován jako oáza jistoty a štěstí, ale přitom se stal 

nejnebezpečnějším místem v moderní společnosti.“3 Tento názor z pohledu sociologie 

reprezentuje alarmující fakt svědčící o důležitosti aktivního boje proti domácímu násilí, 

i s ohledem na narůstající četnost tohoto typu násilí dle nasbíraných statistických dat a dat 

z praxe organizací, které poskytují pomoc obětem domácího násilí.4 Jedná se již z povahy 

věci o typ násilí, který je realizován tzv. „za zavřenými dveřmi“. Jak jsem již zmínila 

v úvodu, právě z tohoto důvodu bylo dříve většinovou společností takové násilí 

považováno za „soukromou věc, do které společnosti nic není“. Ještě zmíním, že „násilí 

v rodině se vyskytuje bez ohledu na jakékoliv socioekonomické, geografické, rasové, 

genderové či věkové charakteristiky zainteresovaných.“5 

Ani v případě pojmu „násilí“ nenalezneme oficiální zákonnou definici. Pojmem 

násilí obecně se zabývá ust. § 119 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“), 

který upravuje spáchání trestného činu násilím, ovšem definice samotného násilí a jeho 

znaků zde schází, je proto třeba zvážit okolnosti, za nichž je násilí pácháno. Smysl tohoto 

ustanovení byl znám již v předchozím trestním zákonu z roku 1961, konkrétně pak 

v ust. § 89 odst. 6 od novely z roku 1990. Trestněprávní teorie pak rozlišuje násilí ve dvou 

formách, a to ve formě vis compulsiva, tj. takové násilí, které se projevuje nátlakem 

na psychiku jedince. Tomuto nátlaku se dá odolat, tato forma nemíří přímo k eliminování 

vůle oběti. Nejčastěji se toto projevuje formou metody „cukru a biče“, kdy násilná osoba 

užívá násilí s výhrůžkou, že nebude-li ze strany oběti uposlechnuto příkazů, bude se násilí 

opakovat. Oběť se může rozhodnout jinak, její vůle není tzv. vyřazena, avšak pod vlivem 

nátlaku jedná jinak, než by jednala v případě neexistence nátlaku. Druhou formou násilí 

je teorií vymezena vis absoluta, kde osoba násilná užije fyzické síly za účelem překonání 

nebo zamezení odporu. Není rozhodující, zda by oběť odpor skutečně kladla, anebo se 

jedná pouze o odpor očekávaný. „Ustanovení § 119 není výkladem pojmu násilí, ale 

vztahuje se jen na situace, kdy je násilí užito jakožto prostředek k dosažení určitého cíle, 

a proto se toto ustanovení nevztahuje na ty trestné činy, kde násilí charakterizuje následek 

(účinek), aniž se tím sleduje další cíl.“6 Podstatná je tedy skutečnost, že násilí zde figuruje 

                                                           
3 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 177 
4 K tomuto blíže viz například http://www.persefona.cz/n-domaci-nasili.php?page=dn-statistiky 
5 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 21 
6 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1306-1307 
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jako prostředek k dosažení konkrétního cíle.7 S ohledem na výše předestřené se tak nelze 

v případě interpretace pojmu násilí uchylovat k ust. § 119 TZ. Obecně lze dojít k závěru, 

že pro případy domácího násilí je typičtější násilí ve formě vis compulsiva, jelikož 

pro osobu násilnou je zde jedním z hlavních motivů násilného chování touha udržovat 

osobu ohroženou ve stavu poslušnosti a touha ji dlouhodobě ovládat. 

Jak jsem již uvedla, zákonná definice domácího násilí v českém právním řádu 

absentuje, avšak to neznamená, že by praxe byla prosta definice tohoto jevu. Například 

Čírtková v roce 2008 uvedla následující: „Domácí násilí je definováno 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.“8 V odborné literatuře se však setkáváme 

i s jiným vymezením tohoto pojmu. Například dvojice Stets a Straus poukazuje 

na potencialitu tzv. výměny rolí, tedy střídání osoby ohrožené a osoby násilné. Z jejich 

výzkumu nazvaného Gender differences in reporting marital violence9 z roku 1990 bylo 

zjištěno, že ve 42 – 45 % situací byla z posuzovaných dvojic žena tou, která iniciovala 

fyzický konflikt, na druhé straně v 44 – 53 % případů inicioval fyzický střet právě muž. 

Tento výzkum poodhalil, že v rámci domácího násilí je možná i určitá dynamika, kdy se 

role obou partnerů střídají. Avšak v některých případech nic nebrání tomu, aby byl 

realizován prvně zmíněný model domácího násilí, kde dochází k jasnému rozdělení rolí. 

V tomto duchu se ve své práci s názvem A guide to crisis intervention vyjadřuje 

i americká psycholožka a profesorka Kristi Kanel10. Dále je třeba uvést, že se z povahy 

domácího násilí jedná o násilné projevy vyskytující se mezi osobami sdílejícími 

společnou domácnost (od tohoto také převzato označení trestného činu tak, jak je uveden 

v platném a účinném trestním zákoníku), a to bez ohledu na to, zda osoby jsou či nejsou 

spojeny příbuzenskými vztahy.11 Otázkou zůstává, zda je možné takové reciproční násilí 

                                                           
7 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 5. vyd. Praha: Leges, 

2014, s. 175 
8 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 9 
9 Gender differences in reporting marital violence [online]. STETS, Jan a Murray A. STRAUS. 1990 [cit. 

15. 10. 2015]. Dostupné z: http://gauss.unh.edu/~mas2/VB23.pdf 
10 Blíže viz A Guide to Crisis Intervention Coursemate Printed Access Card. Cengage Learning, 2014. 
11 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 25 
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ještě řadit pod pojem domácí násilí, anebo můžeme zvolit spíše zařazení pod násilí 

partnerské. 

Vliv na obsah dané definice má i sociokulturní rámec, ve kterém je daný pojem 

používán. Můžeme se setkat s různým označením popisující tentýž jev. V literatuře se 

můžeme setkat například s pojmy „násilí na ženách“ (violence against women), „bité 

ženy“ (battered women), „zneužívání žen/manželek“ (woman, wife abuse), „genderově 

podmíněné násilí“ (gender based violence), nebo například „násilí v intimních vztazích“ 

(intimate partner violence).12 Avšak zdaleka ne všechny případy domácího násilí jsou 

páchány na ženách a v intimních vztazích. Docházelo by k nemístnému opomínání 

dalších forem domácího násilí, jakými může být násilí zaměřené proti dětem a hrubé 

zacházení se seniory. Z tohoto důvodu se praxe přiklání k užívání obecnějšího 

a komplexnějšího pojmu domácí násilí, aby nedocházelo ke klamnému přejímání 

společenských mýtů zakládajících se na typologii muže – násilníka a ženy – oběti.  

Jak plyne z uvedeného, společným znakem různých definic je právě to, že nejsou 

jednotné, a to nejen v českém právním řádu, ale ani v mezinárodně uznávaných 

dokumentech a v právních řádech jiných zemí. Terminologickou nejednotnost nalezneme 

jak v publikacích českých, tak cizojazyčných. Sousloví domácí násilí (domestic violence) 

je užíváno hlavně v anglických publikacích, kde je užíváno jako násilí v partnerských 

vztazích. Německy psaná díla pak užívají pojem násilí v rodině a domácnosti (Gewalt 

in der Familie und näher Umgebund), tím je myšleno násilí mezi sourozenci, mezi 

partnery i mezi rodiči a dětmi. Východní Evropa (Polsko, Rusko) se pak přiklání 

k termínu násilí v rodině (przemoc w rodzinie, насилие в семье), který lze obsahem 

připodobnit terminologii německy mluvících zemí.13 Z pohledu výkladu právní normy 

lze považovat za relevantní především definici, která byla obsažena v důvodové zprávě 

zákona č. 135/20016 Sb., na ochranu před domácím násilím: „Domácí násilí je označení 

pro násilné jednání, kterým dochází k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě 

nebo lidské důstojnosti, a to v bytě nebo domě společně obývaném násilnou osobou 

i osobou, proti níž takový útok směřuje. Domácím násilím se rozumí opakované násilné 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 25 
13 BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci 

ohroženým osobám. Praha: Acorus, c2009, s. 6 
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jednání nebo opakované vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází 

nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské 

důstojnosti, mezi osobami, které jsou či byli spolu v intimním, rodinném či jiném 

obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě nebo domě. V rámci domácího násilí 

lze jednoznačně identifikovat osobu násilnou i osobu ohroženou, proti níž takové útoky 

nebo výhrůžky útokem směřují.“14 

V rámci výše zmiňovaných mezinárodních dokumentů je asi nejvýznamnější 

doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o domácím násilí – R (85) 4, které bylo přijato 

dne 26. 3. 1985.15 Dokument obsahuje definici domácího násilí v tomto znění: „Násilné 

chování v rodině zahrnuje jakýkoliv čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny 

některým z jejích členů, které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo 

svobodu jiného člena rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti.“16 Doporučení 

Výboru ministrů Rady Evropy preferuje tzv. neformální způsob řešení konfliktů, jestliže 

bude uplatněn včas a zkombinován s právními a sociálními opatřeními. Toto pak v praxi 

znamená včasnou detekci a řešení případů domácího násilí, ne však nutně uplatnění práva. 

Vzhledem k celkem úzké definici domácího násilí, která je obsažena v předmětném 

doporučení, je již na první pohled zřejmé, že pro aktuální situaci v oblasti dané 

problematiky již tato definice není zcela adekvátní, jelikož nereflektuje podstatné aspekty 

domácího násilí. Tím je především příliš úzké zaměření na konflikt v rámci rodiny, což 

však není jedinou možností výskytu domácího násilí. V odborné literatuře se tak můžeme 

setkat s následujícími kategoriemi: domácí násilí v nejširším smyslu (domestic violence), 

partnerské a manželské násilí v užším smyslu čili zneužívání (domestic abuse), násilí 

na dětech (CAN), a násilí na ženách.17 

V českém právním řádu se často pojmem domácí násilí velmi zkratkovitě 

a nepřesně označuje skutková podstata trestného činu týrání osoby žijící ve společném 

                                                           
14 Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany 

před domácím násilím 
15 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o domácím násilí [online]. [cit. 15. 10. 2015]. Dostupné z: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_85_4e.pdf 
16 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. 

Praha: proFem, 2008, s. 16-17 
17 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. Právo proti 

domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 5 
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obydlí ve smyslu ust. § 199 TZ.18 Respektive tato skutková podstata se interpretuje 

(ačkoliv ne zcela přesně a příliš stručně) jako skutková podstata postihující tzv. domácí 

násilí.19 

1.1.1 Klíčové znaky domácího násilí 

Od obecné kriminality lze domácí násilí odlišit poměrně snadno, průvodním 

znakem tohoto sociálněpatologického jevu je možné označit právě markantní vztah mezi 

násilníkem a obětí. Jedná se o vzájemné propojení ve smyslu citovém, sociálním 

a ekonomickém.  

Ačkoliv by se mohlo zdát, že jakékoliv násilí spáchané v rámci vztahu, popřípadě 

rodiny, tzv. za „zavřenými dveřmi“, se bude řadit pod vymezení domácího násilí, opak je 

pravdou. Ve skutečnosti totiž nemusí jít o domácí násilí, jelikož aby bylo možné hovořit 

o domácím násilí, je třeba, aby násilné jednání naplňovalo čtyři tzv. definiční znaky 

domácího násilí. Shodně s mnoha odbornými publikacemi20 poskytla výčet těchto znaků 

Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, a to následovně: 

a) Opakování a dlouhodobost 

Tento znak vyjadřuje, že ojedinělý násilný incident nemusí nutně znamenat projev 

domácího násilí. Nelze však vyloučit, že je to jeho počátek. Tento znak by se dal nazvat 

„historií domácího násilí“ ve významu, jak je definován autory Ševčíkem a Špatenkovou, 

kteří uvádějí, že se jedná o „opakovanou násilnou situaci s cyklickým vývojem, tzv. násilí 

na pokračování.“21 Právě specifičnost vztahu mezi obětí a pachatelem je živnou půdou 

pro dlouhodobost tohoto jevu. Oběť totiž často chování pachatele s ohledem na jejich 

vztah a vazby omlouvá, případně si nepřipouští nebo nechce připouštět závažnost jeho 

činů. V mnoha případech je pachatel v pozici moci nejen pomyslně, ale i reálně, a to 

nejčastěji v případě materiální, anebo jiné, například existenciální, závislosti oběti na jeho 

                                                           
18 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 624 
19 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 5. vyd. Praha: Leges, 

2014, s. 289 
20 Například VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: 

Linde, 2008, s. 109-111; shodně tak ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: 

kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 37-41 
21 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 39 
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osobě. Forma závislosti velmi záleží na tom, o jaký typ domácího násilí se v daném 

případě jedná, respektive mezi jakými osobami se tento jev vyskytuje. 

b) Zvyšování intenzity a závažnosti útoků 

Odborníky označovaná eskalace násilných projevů v čase je druhým definičním 

znakem domácího násilí. Dochází ke stupňování projevů násilí od urážek přes psychické 

snižování lidské důstojnosti, což časem vede až k překročení pomyslné hranice, kdy dojde 

k fyzickému napadení a reálnou hrozbou se stávají (popřípadě již staly) trestné činy 

ohrožující zdraví a život oběti.22 V praxi si tento znak lze představit například zpočátku 

nevinnými výčitkami, slovními výtkami, navenek vcelku běžnými výbuchy žárlivosti, 

které časem přerostou až v ostrou slovní agresi, první násilní fyzický kontakt a posléze 

vyostření fyzické agrese do podoby brutálních ataků.23 

c) Rozdělení rolí 

Stále ještě uváděným definičním znakem domácího násilí je tzv. rozdělení rolí, 

tedy že je na první pohled zřejmé, kdo je v roli osoby ohrožené a kdo v roli osoby násilné. 

Doposud je stále uváděno, že se za domácí násilí nepovažuje tzv. „italská domácnost“, 

kde dochází k vyostřeným střetům, vzájemnému napadání a hádkám. V takovýchto 

sporech se role osob mění. V posledních letech se však začíná objevovat tendence 

zpochybňovat tento definiční znak a je možné, že bude v budoucnu redefinován. Domácí 

násilí je specifické tím, že v něm uplatňuje osoba násilná svou kontrolu a moc na osobě 

ohrožené.24 Ráda bych podotkla, že škála možností, jak toto ze strany osoby násilné 

realizovat, je opravdu široká a ne vždy zřejmá (těžko prokazatelné psychické týrání 

a ovládání). Proto se může zdát, že viditelný projev násilí ze strany ohrožené osoby, je 

projevem násilí ve smyslu „střídání rolí“, avšak nemusí tomu tak být, jelikož tento projev 

násilí může být svou povahou obrannou reakcí.25 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 38 
23 Srov. KONRÁD, Zdeněk, BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s 

domácím násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 8 
24 KONRÁD, Zdeněk, BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím 

násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 8 
25 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 39-40 
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d) Neveřejnost 

Posledním, ale nikoliv méně důležitým, definičním znakem je uváděna 

neveřejnost páchaného násilí, což je většinou umožněno díky společnému obydlí či 

společné domácnosti oběti a pachatele.26 Ne výlučně, jelikož projevy domácího násilí lze 

vysledovat i u osob bez domova. Podstatou tohoto znaku je omezená možnost 

společenské kontroly. Tento znak však nelze vykládat absolutně. V návaznosti 

na eskalaci projevů domácího násilí lze uvést, že neveřejně se odehrávají konflikty 

počáteční, respektive, že s postupem času se konflikty mohou přesunout kamkoliv, kde 

se budou společně vyskytovat oběť i pachatel (například na ulici, ve společnosti).27 

1.1.2 Dynamika domácího násilí 

Z laického pohledu by se mohlo zdát, že se jedná o chaotický jev, ve skutečnosti 

tomu tak není. Stejně jako kterýkoliv jiný druh násilí, i domácí násilí má své typické 

průvodní znaky a samozřejmě i signifikantní vzorec provázející tento typ chování. 

O teorii cyklu násilí se mluví od 70. let 20. století. Tato teorie uvádí, že domácí násilí 

probíhá v rámci tří elementárních fází za jejich pravidelného opakování.28 V některých 

případech se setkáme s uvedením čtyř elementárních fází.29 Vzhledem k tomu, že se jedná 

o teoretické rozdělení, můžeme se setkat s rozdělením cyklu násilí i do vícero fází.30 

Každá fáze se projevuje specifickým způsobem chování účastníků. Jak jsem již uvedla, 

domácí násilí má obecně tendence nabírat na intenzitě. Zpočátku je možné vysledovat 

mezi jednotlivými fázemi tzv. vzruchu delší časové úseky klidu, které se s postupem času 

zkracují, až se nakonec skoro vytratí. Logicky pak zůstávají a přetrvávají situace naplněné 

                                                           
26 KONRÁD, Zdeněk, BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím 

násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 7 
27 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 41 
28 VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 

2008, s. 36-37; shodně tak BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a 

terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, c2009, s. 11 
29 Srov. ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. 

Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 53 
30 V publikacích vydaných v zahraničí se můžeme setkat s dělením cyklu násilí například do 6 fází, kterými 

jsou: fáze narůstání tenze, překlenovací fáze, fáze násilí, fáze výčitek svědomí/lítosti, přesvědčovací fáze 

a fáze „líbánek“. K tomuto blíže viz VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. 

Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008, s. 37 
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napětím a násilím.31 Tato cyklická koncepce se těší oblibě hlavně v USA, nejedná se však 

o generálně platný koncept. Průběh domácího násilí nemá pevně stanovená pravidla, ale 

domnívám se, že notná většina zkoumaných případů domácího násilí má eskalační 

tendence, proto není úplně vhodné představit si cyklus domácího násilí jako kruh, 

adekvátnější je s ohledem na uvedenou vzestupnost a gradaci násilných střetů představa 

spirály.32 Jednotlivé fáze lze popsat jako fázi napětí, fázi násilí, dále fázi usmíření 

a nakonec fázi klidu (která mnohdy bývá řazena do fáze usmíření). 

Pro první fázi je příznačné postupné vkrádání napětí, problémy v komunikaci, 

podrážděnost násilné osoby, osoba ohrožená naopak ustupuje, zlehčuje sama sebe. Osoba 

ohrožená se povětšinou obviňuje z toho, že je nastalé napětí její chybou, staví se 

do submisivní pozice. Tato fáze se povětšinou projevuje slovní agresí, urážkami 

a podrýváním sebevědomí osoby ohrožené. Dříve nebo později dojde k vyhrocení 

vzájemné interakce a cyklus se zákonitě přesouvá do druhé fáze pomyslného cyklu. 

Druhou fází můžeme nazvat fázi násilí, jakkoliv konfliktní situace se vyskytují 

ve fázi první, zde vše graduje. Zpravidla dochází k fyzickému ataku, tedy graduje 

dosavadní emocionální a psychické týrání. Osoba násilná prožívá výbuchy vzteku, 

zastrašuje osobu ohroženou, tyranizuje ji. Čím déle a čím brutálněji může s osobou 

ohroženou osoba násilná nakládat dle svého uvážení, tím méně pociťuje možnost 

ohrožení. 

Třetí fází je fáze usmíření, někdy též nazývaná fáze líbánek. Násilník si zakládá 

na možnosti kontroly, vyhledává kontakt za účelem ovládání. Po předchozí násilné fázi 

si často uvědomí, že by mohla osoba ohrožená začít uvažovat o ukončení jejich soužití 

a to nechce dovolit. Násilná osoba mění svou strategii, projevuje známky pokání. 

Projevuje pak osobě ohrožené lásku, náklonnost, zahrnuje ji něhou a pozorností. Omlouvá 

se za své předchozí chování, ospravedlňuje se. Osoba ohrožená je oprávněné zmatená, 

pokouší se osobě násilné vyjít co možná nejvíce vstříc. V tomto stádiu je osoba ohrožená 

značně vyčerpaná, psychicky, emocionálně i fyzicky. Přijme proto tzv. cestu „nejmenšího 

odporu“ a snaží se uvěřit, že se nebude konflikt opakovat. 

                                                           
31 BURIÁNEK, Jiří; KOVAŘÍK, Jiří. Domácí násilí - násilí na mužích a seniorech. Vyd. 1. Praha: Triton, 

2006, s. 24 
32 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 55 
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Poslední fází je tzv. fáze klidu, která bývá často svými projevy subsumována 

pod fázi třetí, předchozí. Jedná se o období relativního klidu, kdy se nevyskytují 

výraznější incidenty nad rámec běžných neshod. To však neznamená, že problémy 

a hrozby vymizely. Oběť pevně doufá, že fáze konfliktu byla překonána, avšak 

s postupem času cyklus graduje a dojde k opětovnému výskytu fáze napětí a posléze se 

vyskytne násilný incident. Takto cyklus pokračuje, dokud není nějakým způsobem 

(zásahem policie, pomocí intervenčních center, poskytnutým zázemím azylových domů) 

přerušen.33 

 

1.2 Druhy a formy domácího násilí 

Obdobně jako se teorie a jejich autoři neshodnou na vymezení definice domácího 

násilí, nalezneme tuto neshodu i v případě vymezení druhů a forem domácího násilí.34 

Pojmy druh a forma domácího násilí jsou zaměňovány a užívány různými autory odlišně. 

Například Voňková za druhy násilného jednání považuje projevy fyzické, psychické, 

sexuální a ekonomické, zatímco pod formy autorka řadí sociální izolaci, zastrašování, 

vyčerpávání, citové vydírání, ekonomické týrání, vydírání a zneužívání práv muže.35 

Oproti tomu autoři Ševčík a Špatenková, shodně tak i Čírtková36, pod pojem formy 

domácího násilí zahrnují právě násilí fyzické, psychické, ekonomické, sexuální a nad 

výše uvedené ještě násilí sociální.37 Macková pak zcela odlišně od obou přístupů 

uvedených ve své publikaci k dané problematice uvádí, že druhem domácího násilí je 

obvykle označováno, mezi jakými osobami (skupinami lidí) dochází k násilí. Většinou se 

jedná o skupiny definované jejich intimními či příbuzenskými vazbami. Je tak na místě 

pod druhy domácího násilí zařadit násilí mužů vůči ženám, žen vůči mužům, rodičů vůči 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 54-55 
34 Problematikou rozdílů v teoretickém pojímání se ve své publikaci zabývají například autorky Bednářová, 

Macková, Wünschová a Bláhová (viz BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování 

sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. Praha: Acorus, c2009, s. 7-8) 
35 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ., Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 23-24 
36 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 10 
37 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 47-52 
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dětem, dětí vůči rodičům i násilí vyskytující se v partnerstvích homosexuálních.38 

Marvánová-Vargová společně s Pokornou a Toufarovou ve své publikaci zcela upouští 

od teoretického dělení na druhy a formy domácího násilí a uvádí pod označením „formy 

partnerského násilí“ výčet obsahující jak kategorie fyzického, sexuálního a psychického 

násilí, tak jednotlivé projevy, jakými je izolace, ekonomická kontrola, vydírání, 

vyhrožování apod.39 Na základě získání poznatků z těchto zdrojů lze učinit závěr, že 

pojmy druh a forma domácího násilí lze libovolně zaměnit a pod daný pojem též zahrnout 

jednu či druhou skupinu projevů. Pro účely této práce budou pojmy vykládány dle 

významu, jaký jim přikládá ve své práci Voňková. 

Co však mají jednotlivé projevy (ať už systematicky řazené pod formy či druhy) 

společné, je jejich cíl. Cílem domácího násilí je získání moci a udržení kontroly 

nad druhou osobou. Osoba násilná k tomuto využívá rozličných taktik a nástrojů různé 

intenzity a závažnosti.40 Mezi jednotlivými druhy (dle významu ke kterému se já osobně 

přikláním) je nejčastěji vzpomínáno násilí fyzické, psychické, sexuální a ekonomické.41 

U některých autorů se můžeme setkat navíc ještě s násilím sociálním.42 

1.2.1 Druhy násilného jednání43 

a) Fyzické násilí 

Jedná se o kategorii, která v sobě zahrnuje především tělesné potyčky, strkání, 

fackování, bití, kopání, odpírání spánku, ohrožování zbraní, zatlačování do kouta a jiné 

projevy tomuto podobné. Jde o přímé fyzické napadení. Vzhledem k vyskytujícím se 

následkům po takovémto střetu se jedná o nejzjevnější a navenek nejsnadněji 

                                                           
38 BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci 

ohroženým osobám. Praha: Acorus, c2009, s. 6-7 
39 Srov. VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: 

Linde, 2008, s. 13 
40 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 47 
41 Srov. VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 23 
42 Srov. ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. 

Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 47-52; KONRÁD, Zdeněk; BANGO, Desider. Metodika vyšetřování 

trestných činů souvisejících s domácím násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 18 
43 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. 

Praha: proFem, 2008, s. 23-24 
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zpozorovatelný projev domácího násilí. Fyzické násilí44 zahrnuje široké spektrum 

projevů, avšak osoba násilná se k fyzickému násilí uchyluje zejména za účelem osobu 

ohroženou zastrašit, ublížit jí, přivodit jí bolest. Můžeme se setkat jak s násilím tzv. bez 

příčiny, tak s násilím představujícím sankci za neuposlechnutí příkazů či pravidel 

stanovených osobou násilnou. Fyzické násilí slouží osobě násilné k vyjádření nadvlády 

nad slabším jedincem, čímž prezentuje svou nadřazenost v rámci sociální skupiny.45 

b) Psychické násilí 

Tento druh násilí se vyznačuje slovním týráním, ponižováním, zesměšňováním 

osoby ohrožené, kontrolováním, a podobným chováním s cílem vyvolat duševní utrpení 

oběti. Zde se více než v jiných druzích domácího násilí setkáváme s vážnými následky, 

které jsou mnohdy závažnější, než po násilí fyzickém. Oběť si s sebou nese neviditelné 

jizvy, které v mnoha případech nikdy zcela nezmizí a budou tak ovlivňovat chod jejího 

života i nadále46. Psychické násilí se může vyskytovat ve formách násilí neverbálního 

a verbálního. Neverbální nejčastěji formou destrukce oblíbených materiálních statků 

oběti, zatímco verbální formou klasických nadávek, slovních ataků, urážení 

a zastrašování. 

c) Sexuální násilí 

Tento druh násilí se projevuje především nucením proti vůli k sexuálním 

praktikám, znásilněním, sexuálním napadáním, situováním oběti do role sexuálního 

objektu. Jedná se o všechny činy, sexuálně motivované, které jsou na oběti vynucovány 

ze strany osoby násilné a následně jsou nedobrovolně trpěny osobou ohroženou. Většinou 

nebývá intimní akt mezi násilníkem a obětí realizován z důvodu uspokojení sexuální 

touhy, naopak se často setkáváme s přístupem, kdy osoba násilná donutí oběť 

k pohlavnímu styku poté, co mezi nimi došlo k fyzické roztržce. Osoba násilná si toto 

                                                           
44 Můžeme se setkat i s označením brachiální násilí (srov. KONRÁD, Zdeněk, BANGO, Desider. Metodika 

vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, 

s. 16). 
45 KONRÁD, Zdeněk; BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím 

násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 16 
46 Srov. KONRÁD, Zdeněk, BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících 

s domácím násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 17 
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vykládá jako projev usmíření, zatímco oběť to vnímá jako prohloubení svého ponížení. 

Není výjimečné, když je takový intimní kontakt osobou oběti vnímán jako znásilnění.47 

d) Sociální násilí 

Zde se násilná osoba uchyluje k využívání jiných osob k vyvíjení nátlaku na osobu 

ohroženou. Dochází zde k zákazu styku s rodinou, zákazu kontaktů s ostatními lidmi, 

snaha o izolaci od přátel. Násilník tím získává kontrolu nad všemi aspekty života 

ohrožené osoby, snáze se mu kontroluje, kde se ohrožená osoba pohybuje, s kým se stýká 

(pokud ještě s někým) a osoba ohrožená je tak postupně vykořeňována ze svých 

sociálních vazeb a proces izolace se prohlubuje. V konečném důsledku tak osoba násilná 

dosáhne extrémní závislosti osoby ohrožené, jelikož došlo k systematické eliminaci 

sociálních vazeb ohrožené osoby.48 

e) Ekonomické násilí 

Osoba násilná omezuje přístup osoby ohrožené k financím, kontroluje jí pracovní 

příjem, útraty, nepodílí se na společných výdajích, tají před osobou ohroženou své 

majetkové poměry. Lze sem zahrnout také zneužívání fyzického majetku osoby ohrožené 

(zabavení dopravního prostředku, elektroniky, apod.). Cílem ekonomického násilí je 

prohloubení závislosti a ekonomické nesamostatnosti ohrožené osoby. Závěry výzkumu 

provedeného agenturou STEM/MARK na přelomu dubna a května roku 2015 ukazují, že 

v porovnání s fyzickým násilím není finanční (ekonomické) násilí vnímáno společností 

jako projev domácího násilí.49 V tomto případě spatřuji potřebu zlepšit povědomí 

společnosti o závažnosti ekonomického násilí. 

1.2.2 Formy násilného jednání 

Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé druhy násilného chování se projevují 

prostřednictvím různé typické formy násilí. Ve své publikaci uvedla Voňková přehled 

jednotlivých forem násilných projevů společně s výstižnými příklady, jakými jsou 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 51 
48 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 50 
49 Veřejnost a domácí násilí. Čas Robinsonů [online]. [cit. 27. 11. 2015]. Dostupné 

z: http://casrobinsonu.cz/wp-content/uploads/2015/06/06-prezentace-cas-robinsonu.pdf 



17 
 

sociální izolace, zastrašování, vyčerpávání, citové vydírání, ekonomické týrání, vydírání, 

a zneužívání práv muže.50 

 I přes značnou variabilitu domácího násilí a jednotlivých násilných projevů 

spatřuji spojovací prvky. Osoba násilná užívá různých druhů a posléze forem domácího 

násilí s jasným cílem získat moc a nadvládu nad osobou ohroženou, vytyčit si hranice své 

nadvlády a získat si její absolutní poslušnost za cenu její naprosté poníženosti. Vztah oběti 

a pachatele domácího násilí lze přirovnat k vahám, v čím horší pozici se osoba ohrožená 

nachází, tím lépe a jistěji se cítí osoba násilná. Jednotlivé druhy a formy domácího násilí 

jsou různou měrou vysledovatelné a kontrolovatelné, je však třeba mít na paměti, že 

fyzické rány se zahojí rychleji než šrámy na psychice oběti, pokud se vůbec zahojí. 

  

1.3 Příčiny domácího násilí 

Fenomén domácího násilí byl podroben zkoumání přibližně od počátku 60. let 

20. století, kdy se výzkumné skupiny zaměřily především na nalezení příčin zneužívání 

a týrání dětí v rodině. První teorie byly formulovány z pohledu psychopatologie a byla 

vytyčena teze, že násilí je důsledkem chování psychopatických jedinců.51 Tato teze 

nebyla empirickými výzkumy potvrzena. Ani v současné době nelze s jistotou poukázat 

na skutečnosti, které vedou jedince k násilnému chování ve smyslu domácího násilí. 

Z pohledu teorie je možné rozlišovat pro zkoumání příčin domácího násilí teorie 

jednofaktorové a multifaktorové. V současné době se výzkumy přiklánějí k moderněji 

koncipovaným teoriím multifaktorovým.52 Domácí násilí není jevem s vymezeným 

okruhem osob, může se s ním setkat každý v jakékoliv sociální vrstvě, jakéhokoliv věku, 

pohlaví, vzdělání či vyznání. Příčiny se v individuálních případech mohou lišit, i proto je 

třeba přiklánět se v praxi ke zkoumání příčin v jejich variabilitě a kombinovat různé 

                                                           
50 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. 

Praha: proFem, 2008, s. 23-24 
51 BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci 

ohroženým osobám. Praha: Acorus, c2009, s. 8 
52 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. 

Praha: proFem, 2008, s. 47-48 
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teoretické přístupy. Smíšení teoretických přístupů není v praxi na škodu. Dojde 

k vystihnutí různých faktorů, které se podílejí na vzniku individuální situace.53 

1.3.1 Jednofaktorové teorie 

a) Biologicko-genetické teorie 

Vysvětlují predispozice k agresivnímu chování, nikoliv však k domácímu násilí. 

Byly proto velmi brzy překonány. V moderních přístupech je stále zjevnější snaha 

pojímat problém komplexněji, i co se agresivity týče.54 

b) Psychologické teorie 

Tyto teorie uvádí, že násilí je produkováno zvláštnostmi osobnosti spočívajícími 

v povahových rysech násilné osoby. V současnosti již však neobstojí výmluvy 

na deprese, poruchu osobnosti nebo alkoholické excesy násilné osoby. Mezerovité byly 

i vědecké přístupy ze 70. let 20. století, které zastávaly názor, že příčinou násilí v rodině 

je přítomnost stresu. To nevysvětlovalo, proč v rodinách, kde se stres také vyskytuje, 

násilí absentuje. Zajímavý je přístup, který označil za příčinu domácího násilí frustraci 

a nespokojenost. Osoba násilná dohnána svou frustrací ventiluje své pocity agresí 

na osobě ohrožené.55 Jedná se o problém individuální osobnosti, kdy za příčiny násilného 

chování považujeme poruchy osobnosti a její psychopatologie.56 

c) Sociologické teorie 

Svým vysvětlením jsou blízké feministickým přístupům k příčinám domácího 

násilí (srov. dále). Domácí násilí je vnímáno jako výsledek maskulinní společnosti 

a zdrojem násilí jsou označovány sociokulturní jevy související s uplatňování moci 

a kontroly v dané společnosti. Sociologické teorie spatřují problém v predispozicích 

k násilí daných společenským uspořádáním a existencí sociálních rolí, které v případě 

narušení rozdělení rolí mohou vést k situaci příhodné pro vznik domácího násilí, aby byla 

                                                           
53 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 42 
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„obnovena rovnováha“. Tyto teorie vyzdvihují podstatný faktor, kterým je velký výskyt 

a tolerance násilí ve společnosti, což podporuje existenci domácího násilí.57  

d) Feministické teorie 

Vysvětlují příčiny domácího násilí sociálně kulturními souvislostmi. Zdůrazněny 

jsou faktory jako nadřazenost a povýšenost mužů, uplatňování kontroly, nedostatek 

kontroly nad reprodukčním procesem, apod. Tyto teorie staví ženu do pozice submisivní 

oběti a muže do role dominantního pachatele v rámci patriarchální společnosti, což dává 

muži – pachateli do rukou potřebné zbraně proti ženám – obětem.58 Z popisu je zřejmé, 

že tento přístup opomíjí různorodost domácího násilí a zaměřuje se pouze na jednu výseč 

vztahů v podobě soužití muže a ženy, kdy navíc žena není brána jinak než jako oběť. 

1.3.2 Multifaktorové teorie59 

Mezi multifaktorové teorie řadíme přístupy, jež propojují jednofaktorové teorie 

do integrujícího modelu. Jedná se například o často vzpomínaný kauzální model 

D. G. Duttona, který uvádí čtyři strukturální roviny zdrojů a příčin domácího násilí. 

a) Makrosystémová rovina 

Zde je signifikantní hierarchie hodnot společnosti, kdy se v pozici nadvlády 

a dominance vyskytuje muž, jedná se o patriarchální smýšlení společnosti. Právě v tomto 

je spatřována příčina domácího násilí, která je podporována sociálními mýty typu 

„pořádný chlap si od ženy nic nenechá líbit“. Řadí se sem společenské normy, předsudky, 

reakce společnosti na domácí násilí, apod.60 

b) Exosystémová rovina 

 Příčiny domácího násilí jsou vysvětlovány vazbami na bezprostřední okolí 

násilného jedince, tedy komunitu lidí, ve které se jedinec pohybuje, která ho ovlivňuje. 
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Tato rovina obsahuje konkrétní faktory, které podněcují vznik násilné situace. Například 

nezaměstnanost, nedostatek financí, či nízkou vzdělanost. Exosystém může obsahovat 

faktory podněcující vnik domácího násilí (precipitory - spouštěče), i tzv. tlumiče. Je sem 

řazeno postavení a problémy rodin, společně s reakcemi institucí na domácí násilí.61 

c) Mikrosystémová rovina 

 V této rovině se jedná o vztahy a mocenské rozdělení uvnitř rodiny, tedy situace 

a okolnosti, jež mohou vést ke vzniku domácího násilí. Velkým rizikem je vznik 

problému mimo zraky veřejnosti, což stěžuje účinný postih. Důležitým faktorem jsou 

silné vazby jednotlivých členů, kteří se velmi dobře znají a dokáží vzájemně odhadovat 

své reakce, čímž lze úspěšně držet projevy domácího násilí těsně v mezích snesitelnosti.  

d) Ontogenetická rovina 

 Jedná se o individuální, psychologické faktory účastníků domácího násilí. Tato 

rovina reflektuje příčiny ovlivněné individuální charakteristikou obětí a pachatelů 

domácího násilí. Zvláštní pozornost je kladena na okamžik, kdy se osoba násilná rozhodla 

řešit vypjaté situace za pomoci agrese. Také byl zjištěn častý výskyt násilného chování 

u dospělých jedinců, kteří se v dětství přímo setkaly s násilím. 

 Kromě kombinací výše uvedených příčin je možné vysledovat také rizikové 

faktory, které doprovázejí vznik domácího násilí mezi blízkými osobami. Mezi tyto 

faktory se řadí například vynucená sociální izolace, finanční závislost na partnerovi, péče 

o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené, zdravotní postižení a omezení, vyšší věk 

a bezmocnost seniorů, přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu, 

nezvládnuté rodičovství a výchova dětí, či závislosti násilné osoby.62 Dále nerovnost 

pohlaví, mladší věk (18-30), chudoba, odluka, kriminální kariéra, etnická otázka, 

nesezdané soužití, či nižší vzdělanost a dřívější vztahy poznamenané násilím.63 Jak jsem 

již uvedla, je třeba vždy vzít v úvahu individuálnost případu a konkrétní okolnosti 
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na straně aktérů domácího násilí. Nelze globálně říci, která příčina v daném případě vedla 

ke vzniku domácího násilí, jelikož se většinou bude jednat o kombinaci několika z nich. 

 

1.4 Společenské mýty o domácím násilí 

Je překvapivé, kolik společenských mýtů můžeme najít v současné době. Výskyt 

těchto zkreslených představ o domácím násilí vede ke komplikacím, pokud se snažíme 

nalézt adekvátní řešení a předcházet problémům spjatým s domácím násilí. Pokud dojde 

ke konfrontaci problematiky domácího násilí v rámci sociální skupiny s velkou 

koncentrací určitých společenských mýtů, pravděpodobně bude na daný problém 

pohlíženo jako na problém soukromý, nikoliv celospolečenský. Tendence zlehčovat 

závažnost domácího násilí vede až ke ztížení pozice oběti, zatímco pachatelé na tomto 

společenském přístupu poměrně profitují.  

V rozmezí dubna a května roku 2015 provedla marketingová agentura 

STEM/MARK výzkum prostřednictvím internetového dotazování s názvem Veřejnost 

a domácí násilí. Celkový počet 80 % dotazovaných uvedl, že je domácí násilí 

celospolečenský problém, celých 7 % však vidí domácí násilí jako problém obětí a jejich 

rodinných příslušníků, dále 6 % respondentů toto vidí jako problém lidí ze sociálně 

slabších vrstev a také 6 % dotazovaných pak vidí domácí násilí jako problém pár 

jednotlivců, o kterých čteme v novinách. Dokonce 1 % dotazovaných nepovažuje domácí 

násilí za problém vůbec64, což mi připadá poněkud zarážející. 

Jak bude uvedeno dále, statistické výsledky provedených šetření zcela jasně 

prokazují, že domácí násilí se vyskytuje v celé šíři společenského spektra, nejde tak 

o problém pouze několika výjimek. Domácí násilí nelze popsat ani jako tzv. „italská 

manželství“, jelikož svou definicí domácí násilí přesahuje běžnou hádku, či konflikt. 

V domácím násilí jde osobě násilné především o prosazení moci a ovládání osoby 

ohrožené.65 
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Domácí násilí je málo frekventované 

 Častým společenským mýtem je představa o frekvenci výskytu domácího násilí. 

Dle výsledků studií profilovaných na tuto problematiku, se nejedná o výjimečně se 

vyskytující společensky nežádoucí jev. Výsledky sociologického průzkumu 

Sociologického ústavu AV ČR ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK, který byl 

realizován v roce 2003 v České republice, uvádí, že s některou z forem domácího násilí 

se dle provedeného dotazování setkalo až 38 % žen.66 Po vcelku úspěšném 

reprezentativním šetření z roku 200167, které bylo iniciováno Bílým kruhem bezpečí, byl 

výzkum podruhé proveden v roce 2006. Z výsledků šetření provedeného společností 

STEM pro Bílý kruh bezpečí a Phillip Morris ČR vyplývá, že „každý druhý člověk starší 

15 let ví o nějakém případu partnerského násilí z doslechu, zhruba čtvrtina se s tímto 

druhem domácího násilí setkala přímo“68, a to především jako svědek, oběť, či násilník. 

Dle výzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) na téma Násilí na ženách 

z roku 2014, má až 32 % žen zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím 

v ne/partnerském vztahu. Celých 19 % z dotazovaných pak má zkušenost s fyzickým 

násilím ze strany partnera, 7 % se sexuálním násilím ze strany partnera a 4 % ze strany 

jiné osoby, než je partner. Z výzkumu dále vyplývá, že 8 % z dotazovaných žen uvedlo, 

že musely kontaktovat policii jako důsledek nejzávažnějšího násilného incidentu 

ze strany partnera po dosažení patnáctého roku věku, zatímco 7 % případů náleží 

násilným incidentů ze strany jiné osoby než partnera.69 

Domácí násilí se vyskytuje pouze v sociálně slabších vrstvách 

 Chybného úsudku se dopouští ten, kdo si toto myslí. Z praxe jednotlivých 

organizací, které proti domácímu násilí aktivně bojují již nějaký čas, plyne, že domácí 

násilí rozhodně není jen záležitostí sociálně slabších vrstev, potažmo rodin. Domácí násilí 
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se vyskytuje napříč společností a není omezeno ani dosaženým vzděláním zúčastněných 

osob nebo jejich ekonomickou situací.70 

Oběti se násilí líbí, potřebuje ho, proto neodchází 

 Jedním z největších mýtů o domácím násilí je právě představa společnosti o zálibě 

oběti v násilí. Při pohledu zvenčí se jeví iracionálním, proč oběť s pachatelem i nadále 

setrvává. Z pohledu oběti je však velmi náročné se od osoby násilné odpoutat, jelikož má 

obavy z dalšího násilí, často trpí nedostatkem financí, jsou zde obavy, jak by byla 

pochopena společností a okolím, případně obava o to, co se stane s dětmi a podobně. 

Právě tyto obavy vedou k setrvání oběti ve vztahu, který jí ubližuje a nevyhovuje, ovšem 

oběť je v situaci, kdy má pocit, že není v jejích silách toto nějak změnit.71 Domnívám se, 

že právě v takových situacích je velmi důležitá pomoc zvenčí, ať už v jakékoliv formě. 

Oběť násilí vyprovokovala, nemůže to být pouze chyba násilníka 

 I toto je častý pohled společnosti. Osoby násilné často zneužívají právě tyto 

výmluvy k ospravedlňování svých činů. Tímto však v žádném případě nelze omlouvat 

násilí opakované, ať už by se jednalo o provokaci ze strany oběti smyšlenou, nebo 

skutečnou. Odpovědnost za své jednání si nese každý sám a stejně tak osoba násilná (ať 

už skutečně vyprovokovaná) musí volit, jak se zachová. Domácí násilí není principiálně 

nezvládnutím výměny názorů, ale snahou násilné osoby o získání moci a kontroly.72 

Domácí násilí není problémem veřejnosti 

 Tento druh násilí je problémem celospolečenským, svou povahou nespadá 

pod pojem soukromých záležitostí, je tedy chybné smýšlet o domácím násilí jako 

o privátní záležitosti. Osoba násilná nemá žádné právo jednat s osobou ohroženou daným 

způsobem, který naplňuje znaky domácího násilí. Je proto na místě pohlížet na danou 

problematiku jako na jakoukoliv jinou násilnou kriminalitu a stejným způsobem ji 
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i posuzovat a stíhat.73 Právní řád České republiky považuje násilné činy za trestné, ať už 

se odehrají na veřejnosti, či za zavřenými dveřmi.74  

Domácí násilí se dá přirovnat k „italské domácnosti“, prudším hádkám 

 Domácí násilí rozhodně nelze zaměňovat s pojmem „italské manželství“ či 

„italská domácnost“. Markantním rozdílem jsou zde hlavní průvodní znaky. V případě 

domácího násilí se nejedná o prudší hádku či výměnu názorů75, cílem je zde získat moc 

a kontrolu nad osobou ohroženou, obětí domácího násilí.76 Konflikt se znaky domácího 

násilí je velmi závažný a nezřídka dochází ke gradaci potyček, kdy v případě fyzického 

násilí není výjimečné, že tyto končí vážnými poraněními, v horším případě smrtí. 77 

Příčinou domácího násilí je nejčastěji abúzus drog či problém s alkoholem 

 Tato domněnka je zcela mylná. Za příčinu (viz výše) lze považovat snahu 

o získání kontroly nad osobou ohroženou. Je připustitelné, že alkohol (či jiná droga) 

mohou v dané situaci figurovat jako spouštěč, osoba násilná se na toto může odvolávat 
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ve snaze hájit se, ovšem není to primární příčinou.78 Můžeme se setkat s případy, kdy 

osoby násilné požívají alkohol úmyslně, jelikož chtějí svou agresi svádět na svou 

opilost.79 

Je snadno rozpoznatelné, kdo je oběť a kdo pachatel 

 V případě pachatelů domácího násilí se setkáváme s mylným vnímáním těchto 

osob společností. Navenek se násilná osoba často jeví jako pozorný a hodný jedinec (často 

partner – jedná-li se o domácí násilí v partnerském svazku), často se na veřejnosti chová 

velmi láskyplně a dobře. Právě toto (mimo jiné) znesnadňuje oběti svěřit se okolí, jelikož 

předpokládá, že by pro ni neměli lidé pochopení, když vidí pouze to, jak se osoba násilná 

chová na veřejnosti.80 Tento mýtus potvrzuje také zjištění, že až dvě třetiny občanů 

zastávají názor, že slušní a korektně vystupující lidé se nedopouští domácího násilí.81 

Není však možné omlouvat domácí násilí chybami osob ohrožených.82 

Muž nemůže být obětí domácího násilí 

 V poslední době se objevují stále častější případy, kdy je obětí domácího násilí 

muž. Pro muže je toto velmi složitá situace, protože snažíc se dostát všem společenským 

nárokům na roli muže – vůdce, je pro něj těžké přiznat, že se stal obětí domácího násilí. 

Zatímco na ženy se takovéto nároky nekladou, muži se často cítí, jako by zklamali ve své 

společenské úloze.83 K této problematice podrobněji v bodě 2.2.6. 

 Na základě informací získaných z výsledků výzkumného šetření společnosti 

STEM z let 2001 a 2006 mohu konstatovat, že se pozitivním směrem posunul jak pohled 

laické veřejnosti v České republice na danou problematiku, tak i samotné vnímání 

                                                           
78 Domácí násilí - mýty a realita. Persefona. [online]. [cit. 27. 11. 2015]. Dostupné z: http://persefona.cz/n-

domaci-nasili.php?page=dn-myty-realita 
79 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 44-45 
80 Mýty o domácím násilí. ROSA. [online]. 2006 [cit. 27. 11. 2015]. Dostupné z: http://rosa-os.cz/informace-

pro-zeny/co-je-domaci-nasili/ 
81 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 1., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2004, s. 240 
82 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 44 
83 CONWAY, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 

Sb. platným od 1. ledna 2007. 1. vyd. Praha: Albatros, 2007, s. 48-49; srov. např. ŠEVČÍK, Drahomír; 

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 

s. 95-100 
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domácího násilí jako jevu skutečně závažného, jehož dopady jsou celospolečensky 

nepřijatelné. Stále to však neznamená, že by výše uvedené mýty byly eliminovány. 

 

1.5 Role genderu v domácím násilí 

Pro většinovou společnost je přijatelnější představit si ženu v pozici té slabé 

a vykořisťované. Při příležitosti Mezinárodního dne žen byl v roce 2002 zveřejněn článek 

v deníku Le Monde od autorek Bavayové a Fraissové nazvaný „Ženy v nebezpečí“84. 

Obsah tohoto článku poukazuje na sexualizovaný ráz násilí, kdy autorky zastávají názor, 

že pachateli trestných činů, jako jsou loupeže, krádeže a znásilnění, jsou až na výjimky 

spíše muži. Přímo pak uvádí, že „násilí je sexualizovaným projevem společnosti, která je 

na celém světe strukturována mužskou dominancí.“ Autorky v tomto článku též 

vyzdvihují široké spektrum násilné trestné činnosti páchané muži, kdy pojícím prvkem 

jsou projevy moci a nadvlády.85 V současné době je muž v roli oběti stále spatřován jako 

něco výjimečného, málo obvyklého. Jedná se o celospolečenský pohled na rozdělení rolí 

muže a ženy, respektive společenské vnímání maskulinity a feminity, které stále udržuje 

tradiční vnímání obou pohlaví. Toto se pak promítá i v jednotlivých vzorcích chování žen 

a mužů v individuálních situacích, jelikož tlak společnosti na „správné“ a očekávané 

chování jedince je skutečně veliký.86 Právě tento společenský tlak a většinové vnímání 

mužských jedinců vede k tomu, že se muž v roli oběti domácího násilí ocitá ve velmi 

složité situaci. V mnoha ohledech daleko složitější než žena v roli oběti, jelikož ta je 

z globálního hlediska vnímána jako ta slabší, s předpoklady pro to být obětí. Zatímco 

ženy jsou vnímány společností jako typická oběť, u mužů tomu tak není.  

Výsledky francouzských soudních statistik naznačují vcelku stabilní výskyt násilí 

páchaného muži a ženami. Například za úmyslnou vraždu, bití nebo násilí bylo odsouzeno 

86 % mužů (zveřejněno v Etudes et statistiques. Justice, č. 19. Provizorní údaje za rok 

2000). Ženská kriminalita je často pro svou nižší četnost považována za zanedbatelnou 

                                                           
84 BAVAY, Francine; FRAISSE, Geneviève. L’insécurité des femmes. Le Monde, 8. březen 2002 
85 BADINTER, Elisabeth. Tudy cesta nevede: slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního 

feminismu. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2004, s. 36 
86 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 

s. 35-39 
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a například feministická hnutí zavrhují vše, co nějakým způsobem oslabuje roli 

dominantního muže a koncept ženy – oběti.87  

Genderovými88 schématy (a rozdílností pohledu na oběti domácího násilí) se 

zabývá například Čírtková ve své studii přednesené dne 9. 3. 2011 na konferenci 

s názvem „Muži jako oběti domácího násilí“. V této problematice dospěla k závěru, že 

„genderová schémata se promítala a promítají do teorie i praxe DN páchaného na ženách. 

Role genderových schémat při DN páchaném na mužích není dostatečně prozkoumána. 

Zatím platí téze o ztrátě maskulinní identity u muže poté, co už k DN dochází. Je možné, 

že ztráta mužské identity není jen následkem, ale startérem DN na mužích. Zmatek 

ve vnímání mužské a ženské role v partnerském vztahu může pak hrát specifickou roli při 

vzniku domácího násilí právě na mužích. (např. hypotéza, zda nesplněná očekávání 

vyplývající z představ o tradiční mužské roli nefungují jako startér DN). Takové 

souvislosti by odkazovaly na širší sociální kontext DN na mužích.“89       

 

2. Kriminologické aspekty domácího násilí 

V souvislosti s kriminologickými aspekty považuji za důležité uvést, co v sobě 

tento pojem skrývá. V literatuře se autorství tohoto pojmu připisuje francouzskému 

antropologovi Paulu Topinardovi, přičemž tento pojem následně začal užívat též italský 

profesor práva a kriminolog Raffaele Garofalo ve své knize nazvané Criminologia.90 

Samotný pojem kriminologie v doslovném překladu znamená „věda o kriminalitě“ a je 

latinsko-řeckého původu.91 V systému vědních oborů se jedná o empirickou, 

mulitidisciplinární a mezioborovou vědu. Jednou z definic kriminologie je například 

                                                           
87 BADINTER, Elisabeth. Tudy cesta nevede: slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního 

feminismu. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2004, s. 57 
88 Genderem rozumíme sociální konstrukt, kdy sociokulturní prostředí má rozdílné dopady na jedince 

různého pohlaví. Tyto rozdílné dopady pak vedou k odlišným vzorcům chování u opačných pohlaví. 

Zatímco pojem pohlaví je využíván ve smyslu biologickém, pojem gender vystihuje to, co vzniká až 

v průběhu socializace jedince. Toto působení společnosti na jedince určuje, jaké chování, životní role či 

postoje jsou od něj očekávány, je proměnné v závislosti na období a místě. 
89 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí na mužích z pohledu teorie a praxe. In: Střídavka [online]. 2012 

[cit. 28. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.stridavka.cz/domaci-nasili-na-muzich-z-pohledu-teorie-a-

praxe.html 
90 GŘIVNA, Tomáš; SCHEINOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 21 
91 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 15 
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definice vytvořená Edwinem Sutherlandem, který zastává názor, že v případě 

kriminologie jde o „studium procesů, jak jsou vytvářeny zákony, jak porušovány a jak 

společnost na toto porušování reaguje.“92 Předmětem kriminologie je kromě kriminality 

(páchaní trestných činů a zkoumání zločinu) též pachatel a oběť a v neposlední řadě též 

příčiny, které pachatele vedly ke spáchání trestného činu., a to společně s kontrolou 

kriminality, která spočívá buď ve formě represe, anebo prevence.93 Osobou pachatele se 

zabývá oblast tzv. klinické kriminologie, zatímco osobou oběti se zabývá tzv. 

viktimologie (nauka o oběti)94, k čemuž je více uvedeno v bodě 2.2.2 této práce. 

 

2.1 Pachatel domácího násilí a jeho profil 

Stejně jako samotný teoretický pojem fenoménu domácího násilí není vykládán 

jednotně, nesetkáme se s jednotností ani v případě typologie osobnosti pachatele 

domácího násilí. Není to nic zvláštního, jelikož právě rozdílnost v základních 

osobnostních rysech pachatelů je jedním z důvodů, proč je domácí násilí tak těžce 

předvídatelné a složitě kontrolovatelné.95 Pachatelé (osoby násilné) domácího násilí 

nemají žádné typické rysy. Pachatelem se může stát osoba s různým stupněm vzdělání, 

finančního zajištění, různého stáří, či pohlaví. Lze však z praxe vyvodit určité shodné 

vlastnosti pachatelů, jakými jsou například málo vyvinutá empatie, či sklon k odlišnému 

chování doma a na veřejnosti. 96 Není také výjimkou, že se pachateli stávají jedinci, kteří 

byli sami v dětství vystaveni násilí, popřípadě kteří přejali v rámci výchovy přesvědčení, 

že jistá míra násilí je v určitých situacích legitimní97, jelikož převzali určité vzorce 

                                                           
92 TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 13 
93 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 20-25 
94 GŘIVNA, Tomáš; SCHEINOST, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 22-23 
95 V případě, že by byl vytvořen spolehlivý přehled typologie pachatelů domácího násilí, znamenalo by to 

velký pozitivní přínos pro včasné předvídání krizových situací a násilných vloh potenciálních pachatelů, 

což by vedlo až ke snížení rizik hrozících potenciální oběti. Bohužel v současné době takováto všeobecně 

přijímaná a empiricky prověřená typologie pachatelů domácího násilí neexistuje. K tomuto blíže viz 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Vyd. 

1. Praha: Grada, 2008, s. 36-40 
96 VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 

2008, s. 115-116; shodně také HUŇKOVÁ, Markéta; VOŇKOVÁ, Jiřina. Domácí násilí v ČR z pohledu 

práva: (efektivnost právních norem ČR posuzovaná vzhledem k cíli ochrany společnosti před domácím 

násilím). 1. vyd. Stráž pod Ralskem: Justiční akademie ČR, 2004, s. 60-63 
97 ROSA. Dětská svědectví násilí. Vyd. 1. Praha: ROSA, 2008, s. 14-15 
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chování z rodiny, ze které pochází.98 Typickým rysem je narušené sebevědomí, z čehož 

plyne potřeba kontrolovat druhou osobu a být jí alespoň pomyslně nadřazený. Osoba 

násilná popírá závažnost svého násilného jednání a nachází si pro své jednání 

vykonstruované omluvy (alkohol, provokace, běžná hádka, apod.).99 Nezřídka v případě, 

že osoba ohrožená opustí společnou domácnost, je toto osobou násilnou velmi těžce 

snášeno.100 Ve společnosti převažuje mýtus, že pachatelem domácího násilí je člověk 

hloupý, bez vzdělání, prvoplánově agresivní a výbušný, což by mělo být zákonitě vidět 

na první pohled. Z praxe však vyplývají fakta zcela odlišná, jelikož ve většině případů je 

osobou násilnou jedinec, který se svému okolí jeví jako společenský, příjemný, seriózní 

a často i pracovně velmi úspěšný.101 Ovšem například Konrád vyslovil hypotézu, že 

„úroveň vzdělání pachatelů trestných činů spojených s domácím násilím je obecně velmi 

nízká.“ Dále uvedl, že pachatelů se základním, nedokončeným základním vzděláním, 

a učňovským vzděláním je daleko více než vysokoškolsky vzdělaných pachatelů. Ačkoliv 

v závěru své hypotézy připouští, že i vysoce vzdělaní a navenek seriózní a úspěšní jedinci 

mohou být pachateli těchto trestných činů.102 Ve shodě s výše uvedeným lze uvést 

například dělení osobnosti pachatelů domácího násilí dle jejich sociálního ukotvení tak, 

jak uvádí L. W. Sherman103. V prvé řadě jsou to pachatelé tzv. sociálně problémoví, kteří 

odpovídají svými osobnostními rysy pachatelům jiných druhů násilných trestných činů, 

obvykle již byli trestáni a oběť napadají jak v domácím prostředí, tak na veřejnosti. 

Druhou skupinou jsou pak tzv. „muži dvojí tváře“, u kterých se setkáváme s odlišným 

chováním ve společnosti a v domácnosti, jak jsem zmiňovala. U druhé skupiny jsou pak 

typické těžko rozpoznatelné varovné signály, jelikož navenek působí spořádaně, schopně 

a kultivovaně.104 Podobné rozdělení přináší i Špatenková po vzoru Holtzworth-Munroea 
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104 VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 
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a Stuarta z roku 1994.105 V případě poznatků z praxe106 neziskové organizace ROSA107 

vyplývají též obdobné vlastnosti osob násilných, jaké jsou zde uvedené, ovšem na rozdíl 

od dříve uvedených zdrojů zaznamenala organizace zcela jiné složení pachatelů 

domácího násilí co do vzdělání. A to až tak, že v 37 % případů mají násilné osoby 

středoškolské vzdělání, v 32 % jsou vyučeny a v celých 27 % se jedná o jedince, kteří 

dosáhli vzdělání vysokoškolského. Přičemž pouhých 4,5 % jsou pachatelé, kteří mají 

pouze základní vzdělání. Je tedy zvláštní, jak se poznatky z různých zdrojů rozchází. To 

vede k závěru, jak malá jednotnost zjištěných informací v dané problematice panuje.  

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že v případě pachatelů domácího násilí se 

jedná o velmi různorodou skupinu osob, které jsou nadány rozličnými charakterovými 

vlastnostmi, pocházejí z různých společenských vrstev, kdy jejich blízký vztah k touze 

po moci a sklon k násilí mohou být motivovány zčásti vlivem původní rodiny 

a výchovných vzorů. Častěji se můžeme setkat s domácím násilím ze strany dospělých 

jedinců108, domácí násilí mladistvých a pachatelů ve věku blízkém věku mladistvých se 

vyskytuje v malé míře. Toto však neznamená, že by mezi mladistvými nedocházelo 

k obdobným násilným projevům v partnerských vztazích. Již byly realizovány i výzkumy 

zaměřené úzce na výskyt daného typu násilí ve vztazích mezi mladistvými. Například 

uvedu studii prováděnou organizací ROSA v roce 2006, kdy bylo dotazováno 

na 200 studentů a studentek v rozmezí 17 – 22 let. Z výsledků je možné vyčíst, že celých 

7 % dívek již v tomto věku zažilo projevy násilí, zatímco chlapci nikoliv. V rámci 

konkrétnějších dotazů se pak k zažitému násilí a ponižování ve vztazích přiznalo 

11 % dívek a 3,8 % chlapců.109 Z uvedeného tak vyvozuji, že v takovýchto případech 
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mladí nejsou schopni adekvátně reagovat na hrozby, které se před nimi objevují, a jsou 

tak rizikovou skupinou, což by mohlo mít negativní důsledky do budoucna.  

Pokud přistoupíme ke generalizaci typického chování, které provází velké 

procento případů domácího násilí, pak se jedná o osoby, jež se projevují extrémně odlišně 

v domácím a veřejném prostředí. Ve společnosti jsou obvykle oblíbení a úspěšní, avšak 

v soukromých vztazích mají potřebu partnera/partnerku kontrolovat a ovládat, ať už 

z pouhé touhy po moci, anebo ze strachu, že by je partner/partnerka opustil/a. Z praxe 

pak vyplývá110, že násilné osoby mají problém s komunikací a zralostí. Nejsou výjimkou 

silné projevy žárlivosti a majetnickosti, přičemž z případného násilného střetu obviňují 

osobu ohroženou. Například Králíčková tuto problematiku uzavírá s tím, že profil 

pachatele vystihují pojmy dominance, kontrola a potřeba moci.111 

Stojí za zmínku, že až v posledních přibližně dvaceti letech se odborná veřejnost 

snaží vyprostit z genderově podmíněného112 vnímání osoby pachatele domácího násilí. 

Nepřekvapuje mne však, že z pohledu laické veřejnosti zůstává generová podmíněnost 

rolí ve velké míře zachována. Toto má své opodstatnění, pokud bychom se totiž podívali 

do výsledků odborných výzkumů do počátku devadesátých let, setkali bychom 

se se shodnými závěry, že většinovými oběťmi domácího násilí jsou ženy (konkrétně se 

pohybujeme mezi 92 až 98 %). Tento trend tehdejší doby podporovaly i výsledky statistik 

poradenských center, kde se počet obětí – mužů pohyboval mezi 2 až 5 %.  

Za významný milník považuji výzkumnou studii realizovanou Nizozemcem 

T. Van Dijkem publikovaná v roce 1998. V průběhu roku 1997 zahrnuli do výzkumu 

kolem 1000 osob, které byly náhodně vybrány. Celkem se sešlo 516 mužů a 489 žen. 

V dané studii byl zvolen poměrně inovativní přístup, jelikož kromě tehdy klasického 

dělení na kategorie fyzického, psychického a sexuálního násilí zašel Van Dijk ještě dále 

a společně se svým týmem vytvořili také kritéria závažnosti újmy, kterou oběť utrpěla, 

a také zohlednili kritéria četnosti násilí. Díky těmto kritériím mohli v rámci studie rozlišit, 

kdy se jednalo pouze o ojedinělý incident, anebo už o domácí násilí. Výsledek byl vcelku 

                                                           
110 Blíže viz DALIGAND, Liliane; BEDIN, Véronique. Násilí v partnerských vztazích. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2014, s.121-122 
111 Blíže viz KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, 

s. 9 
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překvapivý, jelikož dle odpovědí respondentů se celých 35 % mužů cítilo být obětí 

fyzického násilí, zatímco žen o něco méně, a to 34 %. Mimo tohoto zjištění získali 

výzkumníci překvapivou vazbu ve vztahu k psychickému týrání, kdy se obětí cítilo být 

více žen než mužů. To však odporuje zažitým představám, že k psychickému násilí se 

častěji uchylují právě ženy a naopak že muži preferují násilí fyzické. Pokud budeme 

na problematiku domácího násilí pohlížet vzhledem k následkům a dopadům na osobu 

oběti, pak i tato výzkumná studie potvrzuje, že vážnější následky způsobují muži ženám, 

jelikož vážným násilím bylo dle výsledků studie postiženo 60 % žen. Toto zjištění je 

v přímé shodě se zažitým přesvědčením, že nejvíce ohroženou skupinou jsou právě 

ženy.113 Čírtková navíc uvádí114 M. Bocka, současného německého kriminologa, a jeho 

tvrzení o dvojí latenci mužských obětí. První latence spočívá v tom, že mužskou 

viktimizaci nezjistí oficiální instance (policie, lékař, poradny), ovšem ani výzkumníci 

(druhá latence) v případě výzkumných studií. Vysvětlení je prosté, zatímco pro ženy 

označení oběti domácího násilí svým způsobem přináší mnoho pozitiv a úlev, muži se 

potýkají s neporozuměním, oslabením své společenské role a mnohdy i nedůvěrou 

ze strany institucí, které by měly pomáhat. 

Genderově podmíněné přesvědčení společnosti o jednostrannosti domácího násilí 

při typickém rozložení rolí, tedy muž – násilník, žena – oběť, je postupně zpochybňováno 

stále více výzkumy a statistikami, které plynou z praxe. Mimo výše uvedeného 

nizozemského výzkumu z roku 1998 stojí za zmínku kanadský sociální průzkum, který si 

vytyčil sledovat po dobu pěti let projevy domácího násilí ve společnosti, přičemž na tu 

dobu byly výsledky poměrně překvapivé, co do rozdělení rolí dle pohlaví. Během doby, 

po kterou byly sledovány projevy domácího násilí, oznámilo 690 tisíc žen (8 %), že se 

staly obětí násilí, mužů ovšem bylo celých 545 tisíc (7 %), tedy rozdíl mezi počtem obětí 

ve skupinách rozdělených z hlediska pohlaví není nikterak velký. U žen se setkáváme 

s opakujícím se násilím, přičemž následky násilí jsou u žen – obětí vážnější, respektive 

jsou častěji nuceny vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Oproti 38 % žen, které se 

obávají o svůj život, stojí pouze 7 % mužů, kteří tyto pocity prožívají.  

                                                           
113 CÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vydání. Plzen: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Cenek s.r.o., 2009, s. 235 
114 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Zatím víme víc o ohrožených osobách. In: Zpravodaj BKB 1/2003. [online]. [cit. 

28. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/nasilne-osoby/zatim-vime-vic-o-ohrozenych-

osobach/ 
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V případě posuzování výsledků odborných studií musíme brát v úvahu jisté 

metodologické nedostatky. Často se při vyhodnocování může stát, že nedojde k odlišení, 

kdy je žena skutečně osobou násilnou (tedy konflikt vyvolává) a kdy tak činí v důsledku 

násilí ze strany osoby násilné, které tomuto konfliktu předcházelo. Je těžké učinit závěr, 

zda se jedná ze strany žen o agresi vedoucí k násilnému jednání, anebo že se jedná 

o defenzivní postoj proti napadení ze strany již dříve se projevujícího agresora.115 

Ať jsou skutečné počty obětí domácího násilí dle pohlaví jakékoliv, je zřejmé, že 

se jedná o situaci velmi závažnou a pro osobu oběti psychicky náročnou a traumatizující. 

Z těchto důvodů je třeba zajistit důslednou a efektivní pomoc obětem a pokusit se zvrátit 

například i své vlastní přesvědčení, že muž nemůže být obětí domácího násilí. 

2.1.1 Pachatel – muž 

Mnoho výzkumů a společně s nimi i mnoho autorů116 poukazuje na to, že 

ve většině případů je osobou násilnou muž. Špatenková poskytuje výčet signifikantních 

znaků násilného muže v případech domácího násilí takto: jedná se o jedince, kteří vyrostli 

v násilných domácnostech, mají majetnické sklony a vykazují velkou žárlivost, mají 

„dvojí tvář“117, vykazují nevyspělé chování, nejsou schopni přejímat odpovědnost za své 

chování (k těmto znakům viz výše), přiklání se k tradicionalistickému genderovému 

rozdělení rolí, můžeme vypozorovat násilné sklony a zvláštnosti v sexuálních 

projevech.118 O tzv. „dvojí tváři“, se můžeme dočíst v různé odborné literatuře. V tomto 

se názory odborníků na osobu pachatele – muže shodují.119 

                                                           
115 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 52-53 
116 Srov. například ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika 

a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 70 a násl.; ROSA. Dětská svědectví násilí. Vyd. 1. Praha: 

ROSA, 2008, s. 15; KONRÁD, Zdeněk; BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů 

souvisejících s domácím násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 5 
117 Srov. ROSA. Dětská svědectví násilí. Vyd. 1. Praha: ROSA, 2008, s. 14-15; VOŇKOVÁ, Jiřina; 

SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. Praha: proFem, 2008, 

s. 49-53 
118 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 71-72 
119 Srov. ROSA. Dětská svědectví násilí. Vyd. 1. Praha: ROSA, 2008, s. 15; VOŇKOVÁ, Jiřina; 

SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. Praha: proFem, 2008, 

s. 51; KONRÁD, Zdeněk; BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím 

násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 18 
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Pro účely volby co nejvhodnějšího typu intervence v daném případě domácího 

násilí se můžeme v odborné literatuře setkat se snahou vytvořit obecnou typologii 

násilných mužů. Pochopitelně se jedná o velmi zjednodušující tendence, jelikož nelze 

pojmout různorodost každého jednotlivého případu. Musím však dodat, že jsou tyto snahy 

z pohledu uplatnění v praxi na místě, protože je pochopitelně vždy pozitivnější mít 

alespoň hrubou představu o možné typologii.120 

2.1.2 Pachatel – žena 

Jak již bylo zmíněno výše, v praxi se osobami násilnými stávají nejen muži, ale 

také ženy. Z pochopitelných důvodů založených na rozdílnosti obou pohlaví volí ženy 

oproti mužům odlišné způsoby násilí. Zatímco muži jsou obviňováni ve většině případů 

například z fyzického napadení, přiškrcení, agresivních výhrůžek a ohrožování pomocí 

zbraně, ženy volí spíše facky, hází objekty a napadají muže pomocí kopů a kousání.121 

V drtivé většině případů se jedná především o projevy obrany ženy vůči muži, který 

přistoupil k použití násilí jako první. Existují však i případy, kdy je žena osobou násilnou 

(ať už jakoukoliv formou) bez předchozí příčiny spočívající v násilí muže. Mezi 

povahovými rysy žen a mužů, kteří jsou osobami násilnými bez předchozí zkušenosti 

s rolí oběti, můžeme vysledovat jednotící znaky. Těmi jsou především nízké 

sebehodnocení, nízká sebeúcta, avšak nepřiměřeně vysoká sebedůvěra, společná je jim 

například i neschopnost kvalitní komunikace, omezená schopnost asertivity, agresivní 

tendence a propadání depresím.122 

Například v roce 2002 byly zveřejněny poznatky ze studie nazvané Domácí násilí 

na mužích ve Skotsku. Ta čerpala z databáze skotské policie, kde jsou zaznamenány 

jednotlivé případy domácího násilí v rozmezí roku 1999 až 2000. Z výsledků pak plyne, 

že v roce 1999 bylo 92,3 % případů, kde osobou násilnou byl muž a osobou ohroženou 

žena, v roce 2000 se pak tento počet lehce snížil, a to na 92,1 %. Co se však týká situace 

obrácené, tedy když je osobou násilnou žena a osobou ohroženou muž, dostáváme se 

                                                           
120 Například se můžeme setkat s teoretickým dělením na pachatele kontrolora, obránce, validátora 

a inkorporátora. K tomu více ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, 

dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 72-73 
121 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 52 
122 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 53 
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v roce 1999 k číslu 7 % a v roce 2000 k 7,2 % Je zde tedy drobně zvyšující se tendence. 

Násilí realizované mezi mužem a mužem je pak udáváno v 0,4 % případů a v případě žen 

na obou stranách se jedná o 0,3 % v obou letech.123 

Obecně lze tvrdit, že i ženy mohou obsáhnout široké spektrum všech druhů 

(resp. konkrétních forem) domácího násilí. Největší procento případů domácího násilí, 

kde je žena osobou násilnou, je spojeno s pochybením v roli pečující osoby, to především 

ve vztahu k seniorům a osobám zdravotně postiženým. Nevylučuje to však jejich účast 

na typickém partnerském násilí v roli násilné osoby. Oproti problematice násilných mužů 

se zde pohybujeme v poměrně neprozkoumané oblasti. Jedním z důvodů je již výše 

uváděný společensky předpojatý názor, že muž nemůže být obětí domácího násilí, a pak 

také fakt, že pro muže je o mnoho těžší přiznat, že se stali obětí domácího násilí ze strany 

ženy, než když je tomu naopak. Můžeme se tak setkat s tvrzením, že ženy jsou osobou 

násilnou ve 2-5 % případů124, ovšem zde bych chtěla poukázat na závěr Špatenkové125, 

že spolehlivé statistiky zatím nejsou k dispozici, jelikož se jedná o oblast mladou 

a empirické výzkumy jsou teprve v rozkvětu. Takto opožděný vývoj je způsoben jak 

feministickými vlivy (prosazujícími pouze existenci násilí na ženách), které jsou velmi 

podstatné pro fenomén boje proti domácímu násilí, tak strachem mužských respondentů, 

aby na otázky odpovídali pravdivě, překonali nastolené tabu a podělili se o reálné 

zkušenosti, jež zažili.   

 V odborné literatuře se můžeme setkat s rozdělením ženského násilí do dvou 

kategorií, a to126: 

a) ženy útočící v sebeobraně 

Násilí v sebeobraně je často považováno za typický důvod násilného chování 

ženy. Oproti tomu je do opozice předkládán mužský přístup, kterým je stupňování násilí.  

                                                           
123 VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 

2008, s. 16 
124 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 65 
125 ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 

s. 134 
126 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 65-66 
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b) ženy, které zabijí násilnou osobu 

Ženy se cítí v bezvýchodné situaci a osobu, jež je týrající, nakonec zabijí. 

Osobně se nemohu zcela ztotožnit s takovýmto rozdělením, mám totiž za to, že to 

ženy staví do pozice, kdy je každý jejich násilný projev omlouván tím, že důvod je třeba 

hledat jinde, nikoliv u nich. Takové společenské zbavení odpovědnosti za násilné či 

agresivní chování žen považuji za nepřijatelné. Přístupy zastávané mnohými odborníky 

(například dříve Walkerová127), které nepřipouštěly jiný motiv ženského násilí, než reakci 

v sebeobraně a reakci na předchozí násilné jednání ze strany muže, byly v uplynulých 

20 letech mnohokrát zpochybněny na základě provedených výzkumů. K této 

problematice blíže v první kapitole této práce.128 

Z aktuálních výsledků nově prováděných studií, jak jsem již nastínila, tedy plyne, 

že násilí žen nelze považovat pouze za takové, které je motivováno potřebou sebeobrany, 

či jako reakce na násilí někoho jiného. Můžeme pozorovat i proměnu, co se týče podoby 

násilného jednání žen. Z dříve častějšího psychického a emocionálního násilí již není 

výjimkou, když se ženy dopouštějí násilí fyzického. Tento trend se však bohužel netýká 

pouze domácího násilí, ale veškeré trestné činnosti, kde pachatelem je žena. 

Hesterová ve své práci zaměřené na genderové a domácí násilí129 zkoumala 

96 případů týkajících se domácího násilí a vyvodila určité zákonitosti odlišující domácí 

násilí páchané muži a ženami v pozici násilné osoby. Rozdíly tak Hesterová popisuje 

například v tom, jaké typy incidentů násilná osoba vyvolává, jak často je vyvolává a také 

jaké dopady násilné konflikty mají. U mužů vysledovala tendenci ovládat, vytvořit 

příležitosti k manipulaci a vyvolání strachu, také se v jejich případě jednalo o opakované 

incidenty (nejčastěji alespoň dva, nejvíce Hesterová zaevidovala u jednoho muže 

52 hlášených incidentů). U žen se pohybujeme u čísel podstatně nižších, 

                                                           
127 Walkerová ve svém díle z roku 1979 nazvaném The Battered Woman zastávala názor, že ženy jako 

násilné osoby jsou hnány buď potřebou sebeobrany, anebo se k násilí uchylují v důsledku dřívějšího násilí 

ze strany muže.  
128 K jednotlivým prováděným studiím viz blíže ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí 

násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 66-67 
129 HESTER, Marianne. Who does what to whom? Gender and domestic violence perpetrators. [online]. 

[cit. 4. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.nr-foundation.org.uk/downloads/Who-Does-What-to-Whom.pdf 
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u 62 % Hesterová evidovala alespoň jeden případ násilného incidentu, ovšem nanejvýš 

osm. 

Z tohoto lze vyvodit, že mezi intenzitou a závažností následků je zřetelná lehce 

identifikovatelná diference, co se týče násilí ze strany žen a mužů. Jak jsem již uváděla 

v úvodu této kapitoly, následky domácího násilí páchaného ženami nemají tak zdrcující 

a drastické následky jako v případě mužů v roli násilných osob. 

V České republice stojí za zmínku například výzkum Buriánka a Kovaříka 

nazvaný Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech z roku 2005 a jejich závěry z roku 

2006. Závěr výzkumu poskytuje výčet rámcových vlastností násilných žen, a to: 

- vyšší míra žárlivosti, potřeba ovládat partnera a jeho sociální kontakty; 

- častý abúzus alkoholu či drog; 

- agresivní projevy jsou patrné jak v domácnosti, tak na veřejnosti; 

- uchylují se k vyhrožování; 

- frekventovaně zneužívají rozličných forem psychického nátlaku.130 

Ačkoliv se v praxi setkáme s mnohými zdroji kritiky takto koncipovaných studií, 

považuji je za velmi důležité, jelikož rozbourávají společensky nereálný obraz ženy – 

oběti, a nastiňují i druhou stránku věci. Přestože pojetí ženy – násilné osoby neodpovídá 

společensky zažitému vnímání ženské role, je třeba upravit vnímání odborné i laické 

veřejnosti s ohledem na skutečný stav, a to proto, aby se odstranily nespravedlivé rozdíly 

v přístupech policie a jiných institucí, které se podílejí na řešení problémů spjatých 

s domácím násilím. Osvěta společnosti a medializace daných případů je nutná k tomu, 

aby bylo i pro mužské oběti vytvořeno přijatelné a důvěryhodné prostředí, kde se muž 

v roli osoby ohrožené domácím násilím setká s pochopením a pomocí, a to i přesto, že se 

doposud představa muže – oběti a ženy – pachatele neshledává s všeobecným přijetím 

a spíše se setkáváme s reakcemi plnými zmatení, v horším případě pohoršení. 

 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 68-69 
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2.2 Oběť domácího násilí a její profil 

Z tvrzení týkajících se pachatelů (osob násilných) v případě domácího násilí 

můžeme vytušit, že ani u obětí (osob ohrožených) nebude identifikování exemplárních 

skupin zrovna snadné. Obětí domácího násilí se mohou stát ženy, muži, často také děti, 

senioři, osoby handicapované, ale například i osoby, jež jsou členy LGBT komunity, ale 

také cizinci, uprchlíci, apod.131 Stejně jako v případě násilných osob se i u osob 

ohrožených domácím násilím setkáváme s pojmem „dvojí tvář“. Mnohdy je velmi těžké 

odhalit oběť domácího násilí, jelikož tyto osoby ve společnosti málokdy přiznávají svou 

těžkou situaci, snaží se působit pozitivně a spokojeně, zatímco doma prožívají teror, jsou 

násilnou osobou zastrašovány, manipulovány, týrány. Často se tak setkáme s vnitřním 

i vnějším popíráním vážnosti situace, ať už z důvodu studu, anebo ze strachu 

z následků.132 

V odborných publikacích se můžeme setkat s názorem, že se problematika 

domácího násilí nedá nazvat jako tzv. genderově neutrální, a to právě z důvodu, že se 

obětí častěji stávají ženy, než muži. Fakt, že ženy jsou obětí ve více zjištěných případech 

domácího násilí133, ještě ve svém důsledku automaticky neznamená, že můžeme mužské 

oběti přehlížet, anebo zlehčovat jejich situaci. Je však třeba míti na paměti, že v případě 

mužských obětí se v praxi nesetkáváme s tak závažnými následky co do fyzických 

poranění.134 

Jelikož se jedná o skutečně traumatizující zkušenost, setkávají se příslušníci 

pomáhajících profesí u těchto osob s velmi těžkými emočními reakcemi, které jsou 

zpravidla provázeny i akutními fyziologickými problémy. Odborné publikace uvádějí 

v případě ženských obětí výskyt tzv. syndromu týrané ženy a v případě dětských obětí 

tzv. syndrom týraného dítěte.  

                                                           
131 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova 

skripta, s. 10 
132 BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka. Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci 

ohroženým osobám. Praha: Acorus, 2009, s. 15-18 
133 Srov. ROSA. Dětská svědectví násilí. Vyd. 1. Praha: ROSA, 2008, 96 s., s. 11; VARGOVÁ, Branislava; 

POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008, s. 9  
134 VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 

2008, s. 14 
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Co se týká přístupu obětí domácího násilí, lze uzavřít, že se ve velkém procentu 

případů můžeme setkat s neochotou oběti o zažitém traumatu hovořit, dále s tendencí 

bagatelizovat prožité trauma a přebírat část viny na sebe. Jak uvádí například Vitoušová, 

je mnohdy těžké uvěřit oběti, že je skutečně obětí. Zastává totiž ambivalentní postoj vůči 

pachateli a její výpověď se zdá být mnohdy nedůvěryhodná. Můžeme se pak setkat 

s přístupem oběti, kdy vytěsní špatné vzpomínky, přestane dávat najevo své emoce 

a začne pachatele omlouvat. Oběti domácího násilí se dle Vitoušové pak výrazně 

projevují jako osoby snažící se za každou cenu vyhovět druhým (přílišná obětavost) 

a zároveň osoby odevzdané (absence bojovnosti, snahy něco změnit). Pro oběti domácího 

násilí je tedy typické, když podstatné informace zamlčují, incidenty zlehčují a následky 

a jejich závažnost ve své výpovědi minimalizují.135 K tomuto též Konrád uvádí, že 

pro oběti domácího násilí je oproti obětem jiných trestných činů typické, že se během 

prováděného vyšetřování projevují jinak než oběti, kterým není pachatel blízký. Shodně 

s Vitoušovou poskytuje tvrzení, že touha oběti po potrestání pachatele není jednoznačná 

a oběť osciluje mezi touhou potrestat osobu násilnou a ukončit tak násilí na ní páchané, 

ovšem jindy zase převládá touha oběti pokračovat v „napraveném“ vztahu.136 

Jednotícím prvkem u obětí domácího násilí je tak mimo jiné zhoršení fyzického 

a často i psychického zdravotního stavu137, což je následek četných násilných incidentů 

s osobou násilnou. Lze se setkat i s poznatky z praxe, které hovoří o tom, že se oběti 

domácího násilí často cítí velmi osaměle.138 Nadto lze u obětí vysledovat změny jak 

v rámci fyziologického zdravotního stavu, tak i změny v jejich psychice, prožívání emocí 

a případně lze pozorovat i změny v mezilidských vztazích. Jak jsem uvedla výše, typické 

je pro oběti domácího násilí, že se staví do pozice podřízenosti, snaží se nevyvolat hněv, 

stále ustupují a dávají najevo svou odevzdanost.139 

 

                                                           
135 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 110 
136 KONRÁD, Zdeněk; BANGO, Desider. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím 

násilím. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007, s. 20-21 
137 Srov. VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., 

přeprac. vyd. Praha: proFem, 2008, s. 65 
138 CONWAY, Helen L. Domácí násilí: příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č. 135/2006 

Sb. platným od 1. ledna 2007. 1. vyd. Praha: Albatros, 2007, s. 31 
139 BENTOVIM, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, s. 38-39 
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2.2.1 Pojem oběť 

V českém právním řádu se s pojmem oběť setkáváme poprvé v zákoně 

č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně 

a doplnění některých zákonů.140 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOTČ“), a to s účinností 

k 1. 8. 2013. V důsledku novelizace v podstatě došlo k nahrazení téměř celého původního 

zákona, ze kterého můžeme využívat v praxi pouze jeho změnovou část, jelikož ta jediná 

zůstala v platnosti a účinnosti. Nyní nalezneme definici pojmu oběť v zákoně o obětech 

trestných činů, a to konkrétně v ust. § 2 odst. 2, 3. Obětí se rozumí fyzická osoba, které 

bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo 

nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li 

trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení 

přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, 

je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich. 

V ust. § 2 odst. 4 předmětného zákona se nachází vymezení tzv. zvlášť zranitelné oběti.141  

 Zákonná úprava poté v ust. § 3 odst. 1 vymezuje presumpci statusu oběti, tedy že 

z pohledu zákona je za oběť považována každá osoba, která se cítí být obětí spáchaného 

trestného činu, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení 

oběti. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen. 

 Z pohledu trestního práva je třeba zmínit vztah právem vymezeného institutu oběti 

a procesněprávního institutu poškozeného ve smyslu, jaký mu připisuje trestní řád. 

Trestní řád nepracuje s pojmem oběť ve smyslu zákona o obětech trestných činů a i nadále 

zůstává u pojmu poškozený. Poškozeným rozumíme subjekt trestního řízení, 

resp. ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 trestního řádu (dále jen „TŘ“) se jedná o jednu 

ze stran trestního řízení. Oproti zákonu o obětech trestných činů je institut poškozeného 

vymezen v ustanovení § 43 odst. 1 TŘ, kde je uvedeno, že poškozeným je ten, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, 

                                                           
140 Od účinnosti tohoto zákona uplynuly již více než dva roky a právní praxe zaznamenala jisté nedostatky 

a problematické aspekty této úpravy, zejména ve vztahu k účelu trestního řízení. K tomuto blíže JELÍNEK, 

Jiří; PELC, Vladimír. Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin 

advokacie. 2015, (11), s. 19-23 
141 Jedná se o specifickou kategorii obětí, do které zákon řadí děti (osoby mladší 18 let), osoby postižené, 

obětí trestného činu obchodování s lidmi a oběti trestného činu proti lidské důstojnosti. 
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nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Odstavec druhý téhož 

ustanovení pak institut poškozeného vymezuje negativně, tedy že za poškozeného se 

nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak 

vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné 

souvislosti s trestným činem. K postavení poškozeného v trestním řízení více 

v podkapitole 4.2 této práce. 

 Z rozdílnosti právní úpravy obou institutů tak vyplývá, že ne každý, kdo je obětí 

ve smyslu zákona o obětech trestných činů, bude považován za poškozeného ve smyslu 

trestního řádu. Rozdílnost můžeme spatřovat konkrétně v tom, že institut oběti je oproti 

institutu poškozeného užší, jelikož nezahrnuje právnické osoby, ovšem na druhou stranu 

je pojmem širším například ve vztahu k pozůstalým po oběti trestného činu, jelikož 

institut oběti v sobě zahrnuje i pozůstalé, zatímco institut poškozeného nikoliv.142 Nelze 

však stanovit přesnou dělicí čáru mezi oběma instituty, proto se v praxi rozlišují 

především svým účelem a jednotlivými právy. Stěžejní práva poškozeného jsou dána 

trestním řádem jakožto subjektu trestního řízení, zatímco hlavním právem oběti je získání 

přiměřené kompenzace újmy, která jí vznikla v důsledku trestného činu.143 

2.2.2 Obecně o viktimologii 

Pokud hovoříme o obětech domácího násilí, je podstatné zmínit vědu, která se 

zabývá poznatky o obětech trestných činů, tedy viktimologii. Viktimologie je označována 

za relativně samostatnou část144 kriminologie, tedy multidisciplinární vědy, jenž se 

zaměřuje na zkoumání kriminality. Více k pojmu kriminologie bylo uvedeno v úvodu této 

kapitoly. Viktimologie se věnuje osobnosti oběti, přičemž je zde snaha o uplatnění 

poznatků v praxi ve prospěch obětí. Tento obor se začal vyvíjet v reakci na hrůzy druhé 

světové války a jejich dopady na oběti násilné trestné činnosti. Ani v rámci viktimologie 

nejsou přístupy k oběti jednotné. Objevují se dva pohledy, a to zaprvé, že viktimologie 

by se měla zabývat pouze obětí, a za druhé, že by se předmětem viktimologie měly stát 

                                                           
142 JELÍNEK, Jiří; GŘIVNA, Tomáš a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního 

a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 32-33 
143 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon 

o obětech trestných činů); shodně tak Šámal v JELÍNEK, Jiří; GŘIVNA, Tomáš a kol. Poškozený a oběť 

trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 33 
144 TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 102 
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i tzv. nepřímé oběti (osoby blízké), ať už by se jednalo o osoby blízké pachatele či oběti. 

Ačkoli v obecné viktimologii převládá přístup první, ve vztahu k domácímu násilí 

považuje viktimologická praxe za relevantní i osoby blízké. Mimo tyto dva přístupy stojí 

problematika dětských obětí domácího násilí. Z pohledu teoretického vymezení přímých 

a nepřímých obětí dochází v posledních letech ke změně přístupu ve vztahu k dětem jako 

osobám ohroženým domácím násilím. Dříve bylo dítě v případě svědectví domácího 

násilí na jiné osobě považováno za nepřímou oběť, ovšem v současnosti se stále častěji 

můžeme setkat s názorem, že se i v těchto případech jedná o oběť přímou, vystavenou 

psychickému týrání.145 S druhým názorovým proudem se můžeme setkat v rámcovém 

rozhodnutí Rady Evropy, které definuje pojem oběti jako „fyzickou osobu, jež utrpěla 

újmu, včetně fyzické a duševní újmy, citové utrpení či hospodářskou ztrátu, způsobenou 

činy či jejich opomenutím, jež jsou v rozporu s trestním zákonem členského státu. Termín 

oběť se též vztahuje - tam, kde je to vhodné -  na nejbližší rodinu či závislé osoby přímé 

oběti.“146 Obdobné chápání nalezneme i v rámcovém rozhodnutí Rady EU ze dne 

15. 3. 2001 o postavení obětí v trestním řízení č. 2001/220/SVV.147 Toto rámcové 

rozhodnutí bylo nahrazeno dne 25. října 2012 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

s označením 2012/29/EU148, kterou se zavedla minimální pravidla pro práva, podporu 

a ochranu obětí trestného činu. V této směrnici nalezneme i definici domácího násilí, a to 

v čl. 18, který reflektuje složitost situace, „pokud je násilí páchané v rámci úzkého 

svazku, dopouští se ho osoba, jež je stávajícím či bývalým manželem, partnerem nebo 

jiným rodinným příslušníkem oběti, bez ohledu na to, zda pachatel s obětí sdílí nebo sdílel 

společnou domácnost. Toto násilí by mohlo zahrnovat násilí fyzické, sexuální, psychické 

nebo ekonomické a jeho důsledkem může být fyzická, duševní nebo citová újma nebo 

ekonomická ztráta. Násilí v rámci úzkého svazku představuje závažný a často skrytý 

sociální problém, který může způsobit systematické psychické a fyzické trauma se 

závažnými důsledky, jelikož pachatel je osobou, jíž by oběť měla být s to důvěřovat. 

                                                           
145 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 63-64 
146 Doporučení Rec (2006) 8 Výboru ministrů členským státům ohledně pomoci obětem trestných činů 
147 Srov. Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 15. 3. 2001 o postavení obětí v trestním řízení 

č. 2001/220/SVV [online]. 2001 [cit. 6. 3. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001F0220&qid=1457301044740&from=EN 
148 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí minimální 

pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 

Rady 2001/220/SVV  [online]. 2012 [cit. 11. 3. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&qid=1457702060929&from=CS 
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Oběti násilí v rámci úzkého svazku by proto mohly potřebovat zvláštní opatření zaměřená 

na jejich ochranu. Tento druh násilí neúměrně více postihuje ženy a situace může být 

horší, je-li daná žena na pachateli závislá ekonomicky, společensky nebo s ohledem na 

její právo k pobytu.“ Závažné problematiky závislosti ohrožené osoby na osobě násilné, 

co do jejího práva k pobytu, se dotkl i obsah mezinárodní konference s názvem „Domácí 

násilí: co zůstává za dveřmi?“ konané za podpory Norských fondů, kterou pořádal ministr 

pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier dne 30. 11. 2015 v Praze. 

Tato konference se uskutečnila v rámci projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné 

násilí/Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování 

pracovního a soukromého života“. Konference jsem se osobně účastnila, bohužel 

s ohledem na rozsah této práce si dovolím pouze uvést, že program konference byl, 

alespoň pro mě jako posluchače, velmi zajímavý a přinesl podnětné informace, z kterých 

jsem se inspirovala i při tvorbě této práce.149  

V návaznosti na předchozí část, která přiblížila pojem oběti, lze uzavřít, že oproti 

zákonu o obětech trestných činů zachází kriminologická literatura v okruhu osob, které 

jsou považovány za oběť, ještě dále a daný okruh rozšiřuje.150  

Ve vztahu k domácímu násilí má viktimologie svou nezastupitelnou roli.151 

Zkoumá psychologii oběti, dále zjišťuje výskyt viktimizace v celé společnosti, pokouší 

se odhalit podstatu traumatizace, zaměřuje se na prožívání oběti v době trestného činu, 

ale i v době poté, mapuje, jak se oběť s trestným činem vnitřně vyrovnává, jaké následky 

v psychické, či fyzické sféře tento čin na oběti zanechal, apod. Tato zjištění jsou 

motivována snahou pomoci oběti v návratu do každodenního života v co možná nejméně 

pozměněné formě. Viktimologie se snaží prostřednictvím svých poznatků pochopit 

                                                           
149 Pro více informací ohledně této mezinárodní konference doporučuji nahlédnout do dokumentů, které 

byly v rámci této konference prezentovány. Průběh konference, jakož i tyto dokumenty je možné nalézt na 

webové stránce Vlády České republiky. Viz Aktuality – Proběhla mezinárodní konference k domácímu 

násilí. Vláda ČR [online]. 2015 [cit. 18. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-

prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/probehla-mezinarodni-konference-k-domacimu-nasili-138304/ 
150 VÁLKOVÁ, Helena; KUCHTA, Josef a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012, s. 171 a násl.; shodně tak NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 3., 

přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 150-152 
151 Podle Čírtkové lze z empirických šetření vyvodit, že domácí násilí se objevuje přibližně v 10 % 

partnerských vztahů, přičemž některé výzkumy uvádí i podstatně vyšší čísla. I to považuje Čírtková 

za příčinu zvyšující se důležitosti viktimologie, která se stále intenzivněji zabývá obětmi právě domácího 

násilí. Viz ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Oběti domácího násilí. [online]. [cit. 6. 3. 2016]. Dostupné 

z: http://www.help24.cz/index.php?page=clanky&view=obeti_domaciho_nasili 
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problematiku a náročnost toho, co oběti prožívají, a působit preventivně v případě 

krizových situací, aby dané poznatky sloužily k předcházení trestné činnosti, respektive, 

aby se v co největší míře zabránilo tomu, aby se kterákoliv osoba vůbec obětí stala.152  

 Poznatky získané prostřednictvím viktimologie mají přínos (a to nejen pro trestní 

právo) především z důvodu specifičnosti domácího násilí. Ta spočívá v tom, že se jedná 

o násilí mezi osobami, které mezi sebou mají intimní, rodinný nebo jiný úzký citový 

vztah. Mnohdy tak nelze na tyto případy uplatňovat poznatky obecné, kdy by například 

protiprávnost pachatelova jednání byla vyloučena tím, že ze strany oběti došlo 

ke „svolení“. Nelze však bez dalšího přijmout tvrzení pachatele, že se osoba ohrožená 

nebránila, nebo že dokonce s násilím souhlasila. Právě díky kriminologickým poznatkům 

získaných z předchozích případů domácího násilí byly vypracovány obecné modely 

pomoci obětem domácího násilí, a to jak v oblasti právní, tak i mimo ni. Pro konkrétně 

vymezené skupiny osob ohrožených, ale i pro osoby z pomáhajících profesí byly díky 

těmto poznatkům vytvořeny velmi užitečné koncepce preventivních programů.153  

2.2.3 Předmět viktimologie 

Předmět viktimologie byl již nastíněn v předchozí části. Například Voňková 

uvádí, že „předmětem viktimologie je oběť trestného činu a její role v jeho genezi.“154 

K pojmu oběti blíže v předchozí části této kapitoly. Jako jednotlivé jevové skupiny 

vymezuje Voňková155: 

a) osobu oběti (ženy, muži, senioři a děti); 

b) vztahy mezi obětí a pachatelem; 

c) proces viktimizace; 

d) roli oběti v trestním řízení; 

                                                           
152 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 11 
153 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 80-81 
154 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 63 
155 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 65-67 
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e) pomoc obětem způsoby odškodnění a rehabilitace; 

f) ochranu obětí před sekundární viktimizací. 

Ve shodě s Voňkovou přináší Musil obdobné rozdělení skupin jevů, které jsou 

považovány za předmět viktimologie. V případě Musila se setkáme s podrobnějším 

vymezením předmětu zájmu ve vztahu k osobě oběti, kde uvádí, že se viktimologie 

zaměřuje na její biologické, psychické a sociální vlastnosti.156 Pojem oběť je třeba 

vykládat ve smyslu, jaký je mu připisován zákonem o obětech trestných činů (blíže 

k pojmu oběť viz bod 2.2.1 této práce). 

2.2.4 Viktimnost a viktimizace 

Pojem viktimnost poukazuje na empirickými daty podloženou zvýšenou 

pravděpodobnost, že se jedinec stane obětí trestného činu. Odborná literatura ve vztahu 

k viktimnosti hovoří o tzv. potencionální oběti či o viktimogenním potenciálu.157 Musil 

toto popisuje jako celkovou „disponovanost jedince nebo skupiny osob stát se obětí 

trestné činnosti“.158 Tomášek pak poukazuje na trend zahraniční literatury označovat toto 

jako tzv. „náchylnost k viktimizaci“.159 Autoři Voňková160 i Tomášek161 shodně uvádí 

výčet faktorů, které ovlivňují úroveň viktimnosti jedince, jakými jsou: 

a) profese (se zvýšenou viktimností se dle empirických dat setkáme například 

u policistů, prostitutek, bankovních úředníků, taxikářů, apod.); 

b) věk (zvýšená viktimnost se projevuje u osob do 30 let věku); 

c) psychické vlastnosti (například osoby nerozvážné, přehnaně důvěřivé, snadno 

zmanipulovatelné či výbušné se častěji stávají oběťmi trestné činnosti); 

                                                           
156 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 150-

152 
157 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, 244 s. ISBN 978-80-903626-7-3. s. 68 
158 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 152-

153 
159 TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 153 
160 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 68 
161 TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 153-157 
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d) příslušnost k minoritě (vyšší index viktimnosti lze vysledovat též 

u příslušníků odlišné rasy); 

e) mentální retardace (oběti sexuálních deliktů jsou velmi často osoby 

s podstatně sníženým intelektem); 

f) pohlaví (některé trestné činy jsou páchány převážně na ženských obětech). 

Musil nad výše uvedené do výčtu řadí ještě skupiny odlišující se svými projevy 

a chováním. Například LGBT komunitu, ale i alkoholiky a osoby drogově závislé.162 

Pojem viktimizace pak označuje proces, ve kterém se z potenciální oběti stane 

oběť skutečná. Sama oběť se svým chováním může podílet na vzniku kriminální situace 

a může z části zavdat, například svým provokativním jednáním, příčinu k realizaci 

trestného činu pachatelem. Toto neznamená, že by za každým trestným činem stála 

provokace ze strany potencionální oběti, není to však v některých případech vyloučeno. 

V případě napadení se oběť násilného ataku brání silou různé intenzity, a to od žádné či 

drobné obrany až po aktivní, někdy i agresivní výpad proti útočníkovi. V případech 

domácího násilí se tato intenzita odvíjí od znalosti útočné osoby.163 Nalezením 

adekvátních mechanismů, jak by se oběť měla proti násilí pachatele bránit, se zabývá 

tzv. viktimologická prevence.164 Čírtková upozorňuje na fakt, že se jedná o děj složitější, 

než by se mohlo zdát. Trestný čin je na základě poznatků zkoumání chápán jako počátek 

celého procesu viktimizace, nelze však v jeho ukončení spatřovat též ukončení tohoto 

procesu. Čírtková proto dodává, že „z psychologického hlediska je újma způsobená 

trestným činem úvodním dějem, na který navazují další zraňující události“.165 Mezi běžné 

rozlišení viktimizace se řadí viktimizace primární, sekundární a někdy též terciální. 

 

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

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 115 
163 NOVOTNÝ, Oto; ZAPLETAL, Josef a kol. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 154-

156 
164 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 68 
165 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 12 
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Rozdíly mezi jednotlivými fázemi viktimizace jsou následující166: 

a) primární 

Tento element v sobě zahrnuje vztah oběti k samotnému trestnému činu, tedy vše, 

co je bezprostředně spjaté s daným trestným činem. Oběť si jako následek trestného činu 

odnáší prvotní újmu, kterou zapříčinil pachatel v souvislosti s trestným činem a tato 

nastává vždy, když se jedinec stane obětí trestného činu.167 Jedná se o reakci oběti na daný 

čin, který je zákonem shledáván jako trestný, jsou zde zahrnuty veškeré fyzické 

i psychické změny, které to zanechá na oběti.168 

b) sekundární 

Jde o další fázi, jenž navazuje na situaci, kdy se jedinec stal obětí trestného činu. 

Jakmile dojde k oznámení trestného činu, je oběti připsána procesní role poškozeného 

v trestním řízení a tato je nucena se podrobit mechanismům trestního řízení.169 Do této 

kategorie se řadí psychická újma, která je oběti způsobena nepřiměřenou, zraňující 

a neodbornou reakcí formálních institucí. Mnohdy se tak jedná o zcela tristní porušení 

pravidel profesionální etiky ze strany osob, které přichází do kontaktu s osobou oběti. 

Nejčastěji jde o orgány činné v trestním řízení, ale i pomáhající profese, jako jsou 

lékaři.170 Není výjimkou, že zdrojem sekundární viktimizace jsou například média. 

c) terciální 

S tímto označením se nesetkáme tak často jako s předchozími dvěma. O terciální 

viktimizaci se hovoří, pokud oběť není schopná přenést se přes traumatizující zážitek 

způsobený trestným činem. Dá se poukázat na rozdílnost terciální viktimizace u obětí, 

které se staly terčem neznámého pachatele, a u obětí, které byly napadeny osobou, na níž 

jim záleží. U pachatele neznámého se oběti bojí nepředvídatelnosti dalšího trestného činu. 

                                                           
166 Blíže např. VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., 

přeprac. vyd. Praha: proFem, 2008, s. 68-73; TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 158-162; ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem 

(a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 12-23 
167 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 12 
168 TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie: jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 158 
169 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka 

pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 12-13 
170 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 69 
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U pachatele blízkého oběti se následky trestného činu projevují často sníženým 

sebevědomím oběti, vyčítáním si, ospravedlňováním pachatele.171  

Závěrem je dobré uvést, že projevy a míra symptomů mohou být u každé oběti 

domácího násilí jiné, jelikož každý jedinec reaguje různě. Důležité je rozlišovat mezi 

viktimizací primární, za kterou zcela odpovídá pachatel a této se ve vztahu k trestnému 

činu nelze vyhnout, a dále mezi viktimizací sekundární, ke které v ideálním případě, 

při zachování všech formálních a etických postupů, nemusí dojít vůbec. 

 Za rizikové skupiny (se zvýšenou viktimností), které se mohou stát obětí 

domácího násilí, jsou obecně považovány osoby slabší, ať už jakýmkoliv způsobem 

znevýhodněné. Zranitelnými se tak z pohledu statistik a praxe stávají především ženy, 

děti a senioři. V současnosti již není tabu ani průzkum násilí páchaného v minoritních 

skupinách, jakými jsou například LGBT komunity, cizinci, uprchlíci, či osoby 

handicapované. Voňková uvádí, že viktimizace presumuje přirozenou převahu osoby 

násilné a podřízenost osoby ohrožené.172 K jednotlivým skupinám ohrožených osob si 

dovolím pár specifik a podstatných informací uvést dále.  

2.2.5 Ženy jako oběť domácího násilí 

Jak je již uvedeno v podkapitole 1.4, s tímto násilným jevem se setká v roli oběti 

alespoň jednou za život až 38 % českých žen. Toto vyplývá z mezinárodního výzkumu 

násilí na ženách, který byl konán v roce 2003 Sociologickým ústavem AV ČR. 

 Gjuričová upozorňuje na fakt, že žena si nevybírá agresivního muže, ačkoliv již 

zpočátku se své přehnané ochranářské a manipulativní sklony muž snaží omlouvat tím, 

že mu na ženě záleží. Až v pozdější fázi se rozvíjí její ponižování a vzbuzování strachu.173 

To už je ovšem žena na muže emocionálně, někdy i ekonomicky fixovaná. 

Čírtková ve vztahu k ženským obětem připomíná tzv. syndrom týrané ženy 

(anglicky Battered Woman Syndrom, zkratka BWS), jehož autorkou je Walkerová. Ta 

                                                           
171 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 69 
172 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 76 
173 GJURIČOVÁ, Šárka; KOCOURKOVÁ, Jana; KOUTEK, Jiří. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1. Praha: 

Vyšehrad, 2000, s. 76 
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v roce 1979 uvedla na trh svou knihu Týraná žena (The Battered Woman), kde poprvé 

popsala psychologii oběti domácího násilí. V roce 1984 vydala knihu s názvem Syndrom 

týrané ženy, kde byl tento syndrom blíže definován tak, že obsahuje dva elementární 

prvky, kterými jsou naučená bezmoc a cyklus domácího násilí (blíže viz bod 1.1.2).174  

Ačkoliv je v poslední době překonáván mýtus, že muž nemůže být obětí domácího 

násilí, stále to neznamená, že by ženy byly méně ohrožené. Nejčastější obětí domácího 

násilí jsou stále ženy, proto je vcelku pochopitelné, proč dosavadní výzkumy 

upřednostňovaly výzkum ženských obětí (pokud pomineme feministické vlivy). Ženy se 

tak mohou stát obětí v různých vztazích, například ve vztahu manžel-manželka, druh-

družka, parter-partnerka, ale i bývalí manželé či partneři.175 

2.2.6 Muži jako oběť domácího násilí 

Současné poznatky o obětech domácího násilí byly získány z výzkumů 

a empirických šetření zaměřených převážně na ženy. Ať už proto, že byly motivovány 

tím, že ženy jsou osobami více ohroženými, anebo proto, že tyto výzkumy byly dlouhá 

léta realizovány pod vlivy feministického proudu. Z logiky věci však plyne, že pokud se 

domácí násilí vyznačuje tendencí získat převahu nad obětí, získat moc a ovládat ji, jedná 

se o celospolečenský problém, nikoliv o problém pouze jednoho pohlaví.176 

Muž v postavení ohrožené osoby může mít daleko těžší situaci, než bychom 

očekávali. V praxi dochází často k situacím, kdy se muži bojí vyhledávat odbornou 

pomoc, anebo dokonce ani nevědí, že by taková pomoc pro ně existovala (často jsou 

přesvědčeni, že nebudou pochopeni). Jejich sebedůvěra a sebeúcta jsou silně narušeny.177  

Ve vztahu k mužským obětem na konci 70. let 20. století pronikl do odborné 

literatury pojem nazvaný Syndrom bitého manžela. Tento byl užit poprvé v odborné stati 

                                                           
174 Blíže viz ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce 
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175 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 
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Suzanne Stenmetz s názvem „The battered husband syndrome“, kterou publikovala 

v roce 1978.178 

Pokud se osobou ohroženou stane muž, musí překonat pomyslné překážky 

podvědomého sociálního odsouzení, že nezvládl svou mužskou úlohu, což je motivováno 

stereotypním vnímáním mužské role. Proces viktimizace je u mužských obětí daleko 

komplikovanější, jelikož sami sebe dlouhou dobu nevnímají jako oběť domácího násilí. 

V kontaktu s formálními institucemi (policie, úřady, apod.) se muž vyhýbá úplnému 

vyjasnění, že se stal osobou ohroženou domácím násilím. Často jsou jednotlivá napadení 

partnerkou považována za izolované akty a nedochází k včasnému odhalení domácího 

násilí. Odborná i laická veřejnost teď stojí na počátku procesu, ve kterém by mělo dojít 

ke změně vnímání domácího násilí páchaného na mužích. Ve vztahu k ženám trval tento 

proces přibližně deset let.179 Snaha o zviditelnění mužských obětí domácího násilí by 

mohla přispět k omezení sekundární viktimizace těchto osob a k posílení jejich postavení 

v tom smyslu, že si jako oběti násilných činů zaslouží respekt a úctu, jakož i pomoc, 

nikoliv posměch a negativní jednání.180  

Závěrem tak lze shrnout, že fenomén týraného muže v realitě existuje181, ovšem 

podstatnou většinu obětí domácího násilí stále tvoří ženy. Jinak je tomu však 

v partnerském násilí (které nenaplňuje základní definiční znaky domácího násilí), kde se 

násilnými osobami stávají v 56 % případů muži a pouze v 44 % případů ženy.182 Považuji 

však za důležité zmínit, že ne vždy, pokud je obětí muž, znamená to automaticky, že 

osobou násilnou je žena. V tomto směru nesmíme opomenout homosexuální vztahy, které 

jistou měrou ovlivňují relevantní statistiky.183 

                                                           
178 K tomuto blíže ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina [online]. 2010(7) 

[cit. 12. 3. 2016]. ISSN 1212-866X. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-

obeti-domaciho-nasili/ 
179 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; PTÁČEK, Radek; ŽUKOV, Ilja. Aktuální otázky domácího násilí v soudně 

znalecké praxi. Česká a Slovenská psychiatrie. 2010, 106(4), s. 234-238 
180 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina [online]. 2010(7) [cit. 

12. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili/ 
181 Blíže k výzkumům a jejich výsledkům na toto téma například ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, 

Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 95-111 
182 K tomuto blíže ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina [online]. 2010(7) 

[cit. 12. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-

nasili/ 
183 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 95-96 
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2.2.7 Děti jako oběť domácího násilí 

Velké procento dětí se setká s domácím násilím, jelikož v rodinách, kde k němu 

dochází, jsou až v 90 % svědky samotného napadení, ať už v jakékoliv formě. Buď se 

jedná o svědectví na vlastní oči, anebo přes zdi pokoje. Bohužel ve 40-60 % takových 

případů dojde k přesměrování agrese taktéž vůči dětem.184  

 Skupina dětských obětí domácího násilí má svá specifika, jedním z nich je 

například to, že mohou být jak přímou, tak nepřímou obětí. O tzv. přímé viktimizaci 

hovoříme, pokud se dítě stane přímou obětí násilného jednání v jakékoliv formě. Jedná 

se o ohrožené děti, jejichž rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí 

z rodičovské odpovědnosti ve smyslu § 6 písm. a) bod 3 zákona č. 359/1991 Sb., 

o sociálně-právní ochraně dětí. Mimo tyto případy jde o děti, na nichž byl spáchán trestný 

čin ohrožující život, zdraví, lidskou důstojnost, či mravní vývoj dítěte, nebo je podezření, 

že by ke spáchání takového činu mohlo dojít. S ohledem na trestní zákoník jsou zde 

relevantní především trestné činy týrání svěřené osoby (§ 198 TZ), zanedbání povinné 

výživy (§ 196 TZ), ohrožování výchovy dítěte (§ 201 TZ), případně též pohlavní zneužití 

(§ 187 TZ). O tzv. nepřímou viktimizaci se jedná, pokud je dítě nepřímou, tedy 

sekundární, obětí domácího násilí. Řadí se sem situace, kdy je dítě svědkem domácího 

násilí, ke kterému dochází mezi jinými osobami (rodiči, dalšími jedinci žijícími 

ve společném obydlí). 185 Ovšem jak jsem již uvedla v bodě 2.2.2, setkáme se 

i s pohledem, že dětská svědectví násilí z dětí činí přímé oběti. Zdravotní komise Rady 

Evropy formulovala v roce 1992 tzv. definici CAN186 (Child Abuse and Neglect), podle 

níž děti, které byly svědkem (nepřímou obětí) nebo přímou obětí domácího násilí, je 

možné řadit mezi děti vykazující syndrom týraného dítěte.187 

                                                           
184 ROSA. Dětská svědectví násilí. Vyd. 1. Praha: ROSA, 2008, s. 14-15; VOŇKOVÁ, Jiřina; 

SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. Praha: proFem, 2008, 

s. 4 
185 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 120 
186 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – CAN je multifaktoriální společenský jev, 

který je svým obsahem širší než trestněprávní definice nevhodného zacházení s dětmi. Řadí se sem tělesné 

týrání, pohlavní zneužívání, psychické týrání, zanedbávání, pasivní týrání, podávání alkoholu, drog, apod. 

Jedná se tak o jakoukoliv činnost i nečinnost, která je z pozice pečující osoby v dané kultuře a společenství 

nepřijatelná, a která současně poškozuje fyzický, psychický či sociální rozvoj dítěte, či v nejhorším případě 

způsobí úmrtí dítěte. 
187 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 77-78 
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V odborné literatuře panuje shoda, co se týče následků domácího násilí na dětech. 

Tyto se projevují především zvýšenou agresivitou, respektive děti přejímají vzory 

chování, které pozorují u svých rodičů a mají pocit, že násilí je adekvátní odpověď 

na všechny komplikace. Ve zvýšené míře vykazují tyto děti též výchovné problémy, 

pocity odcizení a v důsledku toho též zvýšenou kriminalitu v dospívání či dospělosti. 

Tento dopad se nazývá tzv. transgenerační přenos násilí.188  

Ačkoliv většina výzkumů, zaměřených na tuto problematiku, se zabývala 

prožíváním dětí v případě, že byly svědky týrání vlastní matky, lze předpokládat, že by 

stejné důsledky na dětské vnímání a jejich psychiku mělo též týrání otce. Nelze však 

tvrdit, že by šlo o naprosto stejné vnímání, jelikož i děti se více ztotožňují (cítí se více 

ohrožené) podle toho, jakého rodu jsou příslušníky a kdo je obětí domácího násilí.189 

Z důvodu zřejmé závislosti dítěte a kritických dopadů domácího násilí na dětské 

oběti, se jedná o tak závažnou otázku. Následky si s sebou ponese dotyčné dítě celý svůj 

následující život. Lze konstatovat, že dítě, ať už v roli přímé oběti domácího násilí, či 

oběti nepřímé, je touto problematikou těžce ohroženo a je prokázáno narušení jejich 

zdravého fyzického, ale především psychického vývoje. Je alarmující, že v posledních 

letech přibývá počet případů týrání a zneužívání dětí. Dle statistik dostupných 

na webových stránkách MPSV190 se jedná oproti roku 2013 (celkový počet ohlášených 

případů 7527) o nárůst více než 10 %, jelikož v roce 2014 to bylo již 8478 případů. Z toho 

se v šesti případech eviduje úmrtí dítěte. Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany 

dětí za rok 2015 ještě není k dispozici. Ovšem je třeba upozornit, že jde o evidované 

případy, je tedy otázkou, jaký je reálný počet dětských obětí. 

Vzhledem k tomuto zjištění jsem získala dojem, že výsledky jasně indikují 

zvyšující se distancování společnosti od těchto projevů násilí. Nedokáži posoudit, kde je 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 123; ROSA. Dětská svědectví násilí. Vyd. 1. Praha: ROSA, 2008, s. 18-20; 

VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. vyd. 

Praha: proFem, 2008, s. 77-78; VARGOVÁ, Branislava, Dana POKORNÁ a Marie TOUFAROVÁ. 

Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008, s. 79-98; GJURIČOVÁ, Šárka; KOCOURKOVÁ, Jana; KOUTEK, 

Jiří. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 16-22; BENTOVIM, Arnon. Týrání a 

sexuální zneužívání v rodinách. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, s. 25 
189 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 42-43 
190 Statistiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2015 [cit. 13. 3. 2016]. Dostupné 

z: http://www.mpsv.cz/cs/7260 
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hlavní příčina nárůstu počtu týraných a zneužívaných dětí v posledních letech, a ráda 

bych se přesvědčila jen o zlepšující se práci institucí, které mají tuto oblast pod svým 

dohledem, tedy že se díky nim podařilo zvýšit procento odhalených případů násilí 

na dětech, avšak domnívám se, že odpověď nebude tak pozitivní. Mám za to, že vliv 

na tento nárůst má mnoho různých aspektů, jakými je například vnímání násilí v rámci 

společnosti, tendence vidět v násilí přijatelnou odpověď na vzniklý problém a menší 

citlivost k nepřiměřenému fyzickému trestání dětí například na veřejnosti. Stále častěji se 

setkáme s tím, že člověk raději odvrátí zrak, než aby zasáhl, když někde odhalí problém. 

2.2.8 Senioři jako oběť domácího násilí 

Mezi tuto skupinu patří lidé starší 60 let, nelze však globalizovat, že by šlo o osoby 

tělesně postižené, duševně nemocné nebo jinak znevýhodněné191. I v tomto věku se 

setkáme spíše se soběstačnými osobami, které žijí vcelku běžným životem. I tak se jedná 

o znevýhodněnou skupinu. Stáří s sebou přináší mnoho fyziologických i psychických 

změn, a ačkoliv člověk čerpá z životních zkušeností, dokud se účastní běžného života, 

neuvědomuje si své znevýhodnění, které nastává s příchodem stáří. Senioři se mohou stát 

terčem kriminálních aktivit, nebo osob pečujících, pokud jsou závislí na jejich péči.192 

Jedná se o skupinu ohrožených osob, která stála z velké části mimo zájem 

odborníků a výzkumníků. Oficiální statistiky tak přináší relativně malá čísla, co se týká 

domácího násilí proti seniorům, ovšem skutečnost bude pravděpodobně odlišná. Tento 

typ domácího násilí se ze své povahy těžko podchycuje, jelikož senioři jsou ještě o něco 

izolovanější, než „běžné“ oběti domácího násilí. Ze strachu, že by skončili v ústavní péči, 

ale také proto, že se za svou situaci stydí, se nechtějí nikomu svěřit. Je tak pravděpodobné, 

že se jedná o velmi latentní kategorii obětí domácího násilí.193 Senioři se mohou stát obětí 

všech forem domácího násilí, od tělesného týrání, přes psychické a emocionální, až po 

sexuální obtěžování a zneužívání. Též mohou být terčem ekonomického zneužívání 

                                                           
191 Sice převažuje přesvědčení, že 10-40% seniorů potřebuje celodenní péči, avšak realitou jsou pouhá 3%. 

K tomuto blíže viz. ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných 

činů: příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. s. 57 
192 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 

pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 57-58 
193 V roce 2006 tehdejší občanské sdružení Život 90 udávalo, že obětí domácího násilí se stane až 20% 

českých seniorů starších 60 let. 
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a v neposlední řadě může být ve vztahu k nim zanedbávána péče. V institucionální péči 

se můžeme setkat též s problematikou narušení lidské důstojnosti seniorů.194 

 Nejčastěji se objevují případy, kdy jsou senioři týráni osobami blízkými, tedy 

členy rodiny (často dětmi, které o ně mají pečovat), případně mladším partnerem. 

S týráním seniorů se také setkáváme v případě profesionálních pečovatelů. Tyto typy 

násilí mají různé příčiny, a různé formy. Například finanční vykořisťování může být 

spjato s pocitem násilníka, že si to za svou péči zaslouží, psychické týrání může být 

podmíněno přesvědčením, že například osoba trpící demencí vyžaduje pouze bazální péči 

a nevnímá, jak je s ní zacházeno.195 Pokles fyzických a psychických schopností seniora 

může dále být ze strany partnera nebo ostatních rodinných příčníků vnímán nesprávně 

a negativně, jelikož je pro ně seniorův stav nesrozumitelný. Pokud například zdravý 

partner začne pociťovat převahu a pocit moci nad méně schopným partnerem, může to 

vygradovat až k projevům šikany a domácího násilí.196 

 Zvýšenou viktimizaci této skupiny lze vysvětlit tím, že domácí násilí se projevuje 

jako převaha násilné osoby nad osobou ohroženou, což v tomto rozložení sil je vcelku 

pochopitelné, proč se senioři stávají osobami ohroženými domácím násilím. V roce 1999 

byl podíl obětí starších 65 let v ČR 14 % a u osob starších 80 let to činilo 2,5 %.197 

Ve vztahu k této problematice se setkáme s analogií k syndromu CAN (syndrom 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), tedy se syndromem EAN (Elder Abuse 

and Neglect), který je vysvětlován jako syndrom týraného, zneužívaného 

a zanedbávaného seniora.198  

2.2.9 Zdravotně postižení jako oběť domácího násilí 

V případě této skupiny obětí se nejedná o moc známé případy, jelikož na veřejnost 

se domácí násilí páchané na zdravotně postižených dostává většinou až v okamžiku, kdy 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 126 
195 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 

pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 61-62 
196 GJURIČOVÁ, Šárka; KOCOURKOVÁ, Jana; KOUTEK, Jiří. Podoby násilí v rodině. Vyd. 1. Praha: 

Vyšehrad, 2000, s. 84-86 
197 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 76-77 
198 K tomuto blíže například ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, 

dynamika a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 129-130 
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má velmi tragické následky. Toto je možné vysvětlit například větší sociální izolací, 

neschopností nebo nemožností přivolat si pomoc zvenčí včas apod. Podle amerických 

výzkumů je takovéto násilí evidováno až u 5 % zdravotně postižených osob. Nejčastěji 

(dle amerického výzkumu jde o 37 %) se v případě hendikepovaných obětí domácího 

násilí stává pachatelem současný nebo minulý manžel (popř. manželka), ve 28 % případů 

je pachatelem neznámá osoba, v 15 % rodič oběti, v 10 % sociální pracovník, případně 

ošetřovatel a ve zbylých 10 % jde o jinou osobu.199 

Zdravotně postižení jsou velmi zranitelní, jelikož jsou ve většině případů odkázání 

na péči osoby násilné. V tom spočívá i specifikum domácího násilí páchaného 

na zdravotně postižených osobách. U osob hendikepovaných se setkáváme podobně jako 

u seniorů se strachem, že by se pečující osoba dotyčnému mstila, anebo že by mohlo dojít 

k umístění do ústavní péče, což by pro ohroženou osobu znamenalo ztrátu soukromí 

a narušení intimity, čehož se chtějí oběti vyvarovat. V mnoha případech není 

hendikepovaná osoba schopna situaci takto domýšlet, většinou se jedná právě o omezené 

možnosti přivolat si vlastním přičiněním pomoc. Zdravotně postižení se o variantách 

pomoci často ani nedozvědí, případně si ani neuvědomují, že je na nich násilí pácháno, 

jelikož v případě mentálně postižených chybí schopnost orientovat se v realitě. Kvůli 

svému hendikepu se často nemohou účinně bránit, v praxi je tak v těchto případech 

zvýšena potřeba na citlivý a odborný přístup pracovníků pomáhajících profesí a personálu 

zdravotnických zařízení, kteří přicházejí do kontaktu s těmito osobami.200 

2.2.10 LGBT jako oběť domácího násilí 

Zkratkou LGBT se označuje minorita složená z lesbiček, gayů, bisexuálů 

a transgenderových osob, a to včetně transsexuálů. Patří sem tedy osoby s nestandardním 

zaměřením sexuality, či genderové identity oproti heterosexuálně orientovaným osobám. 

                                                           
199 ČECHOVÁ, Madla; ČECHOVÁ, Jitka; HOŘÍNOVÁ, Anna; MRÁZKOVÁ, Zuzana. Bílá místa v péči 

o oběti domácího násilí: Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu domácího 

násilí v Jihomoravském kraji [online]. Persefona, 2007 [cit. 13. 3. 2016]. Dostupné 

z: http://www.persefona.cz/download/analyza_bila_mista.pdf 
200 ČECHOVÁ, Madla; ČECHOVÁ, Jitka; HOŘÍNOVÁ, Anna; MRÁZKOVÁ, Zuzana. Bílá místa v péči 

o oběti domácího násilí: Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu domácího 

násilí v Jihomoravském kraji [online]. Persefona, 2007 [cit. 13. 3. 2016]. Dostupné 

z: http://www.persefona.cz/download/analyza_bila_mista.pdf 
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Vlivem této odlišnosti nelze aplikovat běžné modely domácího násilí, jaké jsou získány 

z poznatků o tomto druhu násilí ve většinové společnosti.201 

Specifika domácího násilí cíleného proti jedincům příslušejícím k LGBT 

komunitě nalézáme například ve výčtu jednotlivých projevů násilí. Projevy násilí jsou 

specifické co do své podoby, jelikož ohrožené osoby jsou ponižovány, nuceny 

do uzavírání manželství s opačným pohlavím, či fyzicky napadány se záměrem „vytlouci 

to z nich“. Osoby násilné jsou v těchto případech jak partneři/partnerky, tak vlastní 

rodiče, ale i sourozenci a další příbuzní, kteří se snaží dotyčného či dotyčnou „napravit“. 

V případech domácího násilí proti této skupině obětí jsou běžné všechny formy násilného 

jednání, od psychického násilí, přes verbální, emocionální až po násilí fyzické.202 

Některé negativní postoje většinové společnosti přispívají k rozkvětu domácího 

násilí proti této skupině. Dochází k popírání tohoto problému v rámci komunity i mimo 

ni a násilné osoby jsou podněcovány většinovým přesvědčením, že se jedná o projevy 

něčeho nepřirozeného. Často se tak stává, že LGBT ohrožení domácím násilí jsou 

vystaveni násilným projevům i ze strany třetích osob, což snižuje jejich odhodlání řešit 

domácí násilí, jelikož necítí podporu od vnější společnosti. Ohrožené osoby tak nabývají 

přesvědčení, že se nemají kam obrátit, že například podání trestního oznámení na policii 

by je vystavilo posměchu, negativním reakcím a nebyli by pochopeni.203 

Závěrem k této problematice zmíním přehled doposud učiněných poznatků 

z odborných výzkumů realizovaných se zaměřením na násilí v této komunitě nebo proti 

ní. Velký vliv na rozdílnost vnímání a projevů domácího násilí u této komunity mají 

genderové stereotypy a normy. Násilné projevy jsou vnímány obdobně ve vztazích 

lesbických i ve vztazích gayů. Z výzkumů též plyne, že v LGBT komunitě se setkáváme 

především s psychickým, emocionálním a sexuálním zneužíváním. I v případě LGBT 

v roli ohrožené osoby se po ukončení násilného vztahu objevují případy 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 111 
202 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 111-113 
203 ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2011, s. 114-118 
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tzv. expartnerského nebezpečného pronásledování, neboli stalkingu, společně 

s pokračováním násilných projevů.204 

Z uvedeného plyne, že i přes mnohá specifika domácího násilí ve vztahu k této 

skupině ohrožených osob, by rozhodně tyto případy neměly být podceňovány, ba právě 

naopak. Negativní přístup většinové společnosti k otázce odlišné sexuální orientace 

nepřímo podporuje násilné osoby v jejich počínání a má nežádoucí dopad na odhodlání 

obětí řešit tyto případy s institucemi, které by měly být v takovéto situaci nápomocné. 

 

3. Domácí násilí z pohledu trestního práva hmotného 

Společnost vnímá domácí násilí jako negativní a ohrožující, přičemž hlasy volající 

po efektivní prevenci a důsledném trestání pachatelů se stále více prosazují. Vzhledem 

ke specifičnosti domácího násilí, tedy že mezi osobou násilnou a osobou ohroženou je 

vybudován blízký vztah, nelze považovat trestní právo za jediný nástroj k řešení této 

problematiky. Naopak je zde, stejně jako v jiných oblastech, třeba nahlížet na prostředky 

trestního práva jako na prostředky nejzazšího státního donucení, které plní svou roli 

ve spojení s celým systémem ochranných aktivit a opatření.205 

Obecné přístupy v řešení případů domácího násilí lze teoreticky vymezit na dvě 

skupiny. V první řadě přístup represivní, spočívající v kriminalizaci domácího násilí 

v podobě skutkové podstaty trestného činu. Druhý přístup je preventivní, zabývá se 

omezením domácího násilí netrestními prostředky (jedná se například o síť intervenčních 

center, instituty občanského a správního práva apod.).206  

Instituty trestního práva by měly sloužit jako subsidiární řešení, a to k ochraně 

zákonem taxativně vymezených zájmů. Trestní právo doplňuje i ve vztahu k domácímu 

násilí ochranu poskytovanou ostatními právními odvětvími a mělo by být využíváno až 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 119 
205 VANDUCHOVÁ, Marie. Ke kriminalizaci domácího násilí. In: Acta iuridica olomucensis: Vědecký 

časopis právnický. Vol. 1, 2005, No. 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 59-61 
206 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. Právo proti 

domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 89-90 
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tehdy, když ostatní prostředky selhávají ve své účinnosti. Mluvíme o tzv. prostředku 

„poslední instance“ (ultima ratio) ve smyslu ust. § 12 odst. 2 trestního zákoníku.207  

Úmyslně však uvádím trestněprávní úpravu na prvním místě, a to především 

proto, že když se zmíní pojem domácí násilí, většina neodborné veřejnosti, ale mnohdy 

i velká část té odborné, si představí právě trestněprávní postih. 

 

3.1 Vybrané skutkové podstaty trestných činů souvisejících s domácím 

násilím 

V souladu s tím, co bylo uvedeno již v první kapitole této práce, lze za nejbližší 

definici domácího násilí v českém právním řádu považovat (ačkoliv se nejedná o zcela 

přesné označení) trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí (ust. § 199 TZ). 

Trestní zákoník208 nabízí mimo tohoto trestného činu i další možnosti, jak právně 

kvalifikovat násilné jednání definovatelné jako domácí násilí. Například jde o trestné 

činy, jakými jsou zbavení osobní svobody, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, týrání 

svěřené osoby, znásilnění, nebezpečné pronásledování, ublížení na zdraví a těžké ublížení 

na zdraví, což může vyústit až v zabití, a další.209 Z pohledu trestního práva v souvislosti 

s domácím násilím mluvíme o nehomogenní skupině společensky nebezpečných jednání, 

které naplňují skutkové podstaty různých trestných činů. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že pod trestné činy související s domácím násilím 

můžeme zařadit opravdu širokou škálu různých trestných činů, které splňují definiční 

znaky domácího násilí uvedené v první kapitole této práce. Pro přiblížení obecné 

typologie trestných činů spadajících do této skupiny jsem si vybrala z mého pohledu pět 

nejvýznačnějších, a to z toho důvodu, že se jedná o skutkové podstaty nejčastěji 

naplňované v souvislosti s domácím násilím. I z laického pohledu je zřejmé, že ne každé 

domácí násilí musí nutně skončit těžkým ublížením na zdraví, v horším případě smrtí. 

Domnívám se, že mnohdy intenzita a četnost násilí nedosáhne ani takových rozměrů, aby 

šlo o trestné činy týrání osoby žijící ve společném obydlí (ust. § 199 TZ), či týrání svěřené 

                                                           
207 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 24 
208 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“, či „trestní zákoník“) 
209 Blíže například KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. 

Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 90 
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osoby (ust. § 198 TZ). Považuji tak za vcelku logické zde zmínit též stěžejní trestné činy 

související, a to nebezpečné pronásledování (ust. § 354 TZ), znásilnění (ust. § 185 TZ) 

a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (ust. § 337 TZ). 

3.1.1 Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 TZ) 

Tento trestný čin je systematicky zařazen do části první, hlavy IV. trestního 

zákoníku, mezi trestné činy proti rodině a dětem. Jak již bylo uvedeno, právě tato 

skutková podstata bývá zkratkovitě a ne zcela přesně interpretována jako skutková 

podstata postihující tzv. domácí násilí. Základní skutková podstata je 

v ust. § 199 odst. 1 TZ definována tak, že týrání osoby žijící ve společném obydlí se 

dopustí ten, kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí.210  

Předmětem útoku se tak může stát dle ust. § 199 TZ nejen osoba blízká dle 

ust. § 125 TZ211, ale jakákoliv osoba, která s pachatelem žije ve společném obydlí, tedy 

bývalá manželka (popř. bývalý manžel), spolubydlící, podnájemník apod. Nezáleží 

na důvodech, proč spolu tyto dvě osoby žijí ve společném obydlí, podstatná je pouze 

skutečnost, že tomu tak fakticky je.212 Nejedná se o vymezení místa, kde by k trestnému 

činu mělo dojít (ačkoliv tomu tak ve většině případů je), rozhodný je zde specifický vztah 

mezi osobou násilnou a obětí, který díky tomuto vzniká. Společné obydlí tak není znakem 

objektivní stránky skutkové podstaty. Obydlím se dle ust. § 133 TZ rozumí „dům, byt, 

nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející.“ Tato definice 

zahrnuje i koleje, ubytovny, chaty, hotely a podobná místa sloužící k obývání.213 

Objektivní stránka spočívá v týrání, které může mít formu fyzických či 

psychických útrap. Jednotlivé útoky mohou být cíleny na osobu oběti, ale i na věci, jejichž 

poškození způsobí oběti újmu (zpravidla domácí mazlíček). Týráním rozumí soudní 

praxe „zlé nakládání s osobou žijící s pachatelem ve společném obydlí, toto zlé nakládání 

                                                           
210 § 199 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zní: 

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až čtyři léta. 
211 Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel 

a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen 

tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 
212 K tomuto například Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 9. 2012, sp. zn. 7 Tdo 

1072/2012, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod označením R 35/2013 tr. 
213 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 624-

625 
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se vyznačuje určitou mírou trvalosti a dosahuje takové intenzity, aby bylo způsobilé 

vyvolat stav, který pociťuje postižená osoba jako těžké příkoří, resp. psychické nebo 

i fyzické útrapy.“214 Ze soudní praxe plyne, že „vyšší stupeň hrubosti a bezcitnosti je 

požadavek, který se vztahuje k jednání pachatele jako celku. Jednotlivé dílčí akty jednání 

pachatele, jsou-li posuzovány izolovaně samy o sobě, nemusí být nutně příliš závažné. 

Podstatné je, že vyššího stupně hrubosti a bezcitnosti dosahují v kontextu daném 

konkrétními okolnostmi,“215 tedy posuzuje se jednání jako celek. Trestný čin týrání osoby 

žijící ve společném obydlí je trestným činem trvajícím.216 Z hlediska zavinění je třeba 

úmyslu, což plyne z ust. § 13 odst. 2 TZ217 ve spojení s ust. § 15 TZ, které pojednává 

o úmyslu. Z pohledu trestněprávní nauky hovoříme o subjektu speciálním. Pachatelem se 

v tomto případě může stát pouze ten, kdo žije s týranou osobou ve společném obydlí.218 

Ráda bych se zmínila o okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby. 

Z hlediska výkladu uvedu závěry vyplývající ze soudní praxe ve vztahu 

k ust. § 199 odst. 2 písm. a) a d) TZ. Komentářová literatura k pojmu zvlášť surového 

způsobu uvádí, že se tímto rozumí „zlé nakládání s týranou osobou s výraznou mírou 

brutality, která se vymyká z rámce běžného u většiny trestných činů tohoto druhu… 

Pokud jde o zavinění, postačí ve vztahu k tomuto znaku nedbalost.“219 Ve vztahu 

k požadavku na páchání trestného činu „po delší dobu“ je stěžejní „nejen celková doba 

týrání, ale přihlédnout je třeba též ke konkrétnímu způsobu provedení činu, intenzitě 

týrání, jeho četnosti apod.“220 Ohledně výkladu ostatních okolností nemám pocit, že by 

panovaly nejasnosti. 

 Dle policejních statistik bylo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 zjištěno 

celkem 402 případů týrání osoby žijící ve společném obydlí, z čehož bylo 327 případů 

objasněno, celkově bylo v tomto období pro tento čin stíháno 297 osob, v celých 

                                                           
214 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 9. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1160/2005, zveřejněné ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod označením R 20/2006 tr. 
215 Usnesení nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 8. 2008, sp. zn. 7 Tdo 1048/2008 
216 Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 12. 2014, sp. 

zn. 15 Tdo 887/2014, zveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod označením R 17/2015 tr. 
217 K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, 

že postačí zavinění z nedbalosti. 
218 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1944 
219 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 1937 
220 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 2. 2008, sp. zn. 8 Tdo 105/2008, zveřejněné ve 

Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod označením R 58/2008 tr. 
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183 případech se jednalo o stíhání recidivistů, v 1 případě byla stíhána osoba mladistvá 

(ve věku 14 – 17 let) a v 6 případech žena.221   

3.1.2 Týrání svěřené osoby (§ 198 TZ) 

Ve svazcích, kde jsou přítomny děti, dochází k ohrožení jejich emocionálního 

a mravního vývoje, pokud se stanou svědky nevhodného, násilného či ponižujícího 

jednání některého z rodičů (není rozhodné, zda se jedná o rodiče v biologickém 

smyslu).222 

 Trestného činu týrání svěřené osoby se dopustí ten, kdo týrá osobu, která je v jeho 

péči nebo výchově.223 Předmětné ustanovení je speciální vůči úpravě obsažené 

v ust. § 199 TZ, proto se použije přednostně, jsou-li naplněny jeho znaky. Objektem je 

zájem společnosti chránit osoby, které jsou odkázány na péči jiných, a to z důvodu svého 

věku, ale i psychického či fyzického stavu. Předmětem se tak může stát jak dítě, tak 

dospělá osoba, která je z důvodu stáří, invalidity, či mentální retardace závislá na péči 

jiné osoby.224 Oproti trestnému činu týrání osoby žijící ve společném obydlí zde není 

vyžadováno, aby pachatel a oběť spolu sdíleli společné obydlí. V případě tohoto trestného 

činu je stěžejní, že pachatel týrá osobu, jež je mu svěřena do péče či výchovy.225 

Objektivní stránkou je v tomto případě týrání svěřené osoby, ve smyslu „zlého nakládání, 

vyznačujícím se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba 

pociťuje jako těžké příkoří… Nevyžaduje se, aby šlo o jednání soustavné. Soudy rovněž 

správně dovozovaly, že týrání svěřené osoby ve smyslu znaků trestného činu podle 

ust. § 198 TZ se může stát i opomenutím povinné péče (ust. § 112 TZ), k níž je pachatel 

                                                           
221 Statistické přehledy kriminality. Policie ČR [online]. 2016 [cit. 18. 3. 2016]. Dostupné 

z: http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2015.aspx 
222 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 109 
223 § 198 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zní: 

(1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět 

let. 
224 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 623-

624 
225 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. Právo proti 

domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 93 
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povinen…“226 Z hlediska zavinění je třeba úmyslu, což plyne z ust. § 13 odst. 2 TZ227 

ve spojení s ust. § 15 TZ, které pojednává o úmyslu. Z pohledu trestněprávní nauky 

hovoříme o subjektu speciálním. Pachatelem se může stát pouze ten, kdo vykonává 

ve vztahu k týrané osobě péči nebo výchovu. Konkrétněji tedy například rodiče, 

vychovatelé, ošetřovatelé, pečovatelé, trenéři, ale také partner rodiče dítěte, apod.228 

 Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby jsou zákonem stanoveny shodně 

jako u trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, proto zde k tomu nebudu 

blíže nic uvádět. Vzpomenu pouze obecně vyšší trestní sazbu stanovenou pro tento trestný 

čin oproti trestnému činu dle ust. § 199 TZ. Mám za to, že tato je stanovena s ohledem 

na zvýšenou bezbrannost a závislost svěřených osob, kterým společnost poskytuje vyšší 

stupeň ochrany. U kvalifikovaných skutkových podstat obou trestných činů (dle 

ust. § 198 i § 199) jsou trestní sazby totožné. 

3.1.3 Nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ) 

Tento trestný čin je dle mého názoru typickým úkazem, jak může domácí násilí 

končit. Nemyslím si, že by naplnění této skutkové podstaty bylo nutnou součástí každého 

domácího násilí, ale pravděpodobně bude ve velkém počtu případů jeho dohrou.  

Objektem tohoto trestného činu je zájem na klidném občanském soužití, které by 

nebylo narušováno výhrůžkami, pronásledováním a jinými formami obtěžování 

a zastrašování. Toto ustanovení má postihovat fenomén tzv. stalkingu, pod který se 

obvykle podřazuje „zlovolné, úmyslné, opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osoby, 

která toto pociťuje jako příkoří a snižuje jí to vzhledem k intenzitě obtěžování, četnosti, 

příp. i strachu z vlastní bezpečnosti kvalitu života.“229 Objektivní stránka se vyznačuje 

„dlouhodobým pronásledováním jiného taxativně vypočtenými formami jednání, které 

musí být způsobilé vzbudit v jiném důvodnou obavu o život nebo zdraví vlastní či osob 

                                                           
226 Zhodnocení praxe soudů trestním kolegiem Nejvyššího soudu ČSSR, č. j. Tlpjf 169/82 ze dne 

18. 11. 1983, zveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod označením R 11/1984 tr. 
227 K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, 

že postačí zavinění z nedbalosti. 
228 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 5. vyd. Praha: Leges, 

2014, s. 288 
229 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 

s. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-64-9. s. 855-856 
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blízkých“230 (ve smyslu ust. § 125 TZ). Při splnění těchto okolností se za trestné považuje 

vyhrožování ublížením na zdraví, vyhledávání osobní blízkosti, kontaktování, 

omezování, či zneužívání osobních údajů poškozeného. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že 

trestné chování může být naplněno skutečně různými způsoby231 a domnívám se, že právě 

z tohoto důvodu zákon pamatuje na tak velký výčet různého jednání. Společným znakem 

je způsobilost takového jednání vzbudit v poškozeném důvodnou obavu o jeho život či 

zdraví, potažmo o život či zdraví osob jemu blízkých. Předmětem útoku nebezpečného 

pronásledování je jednotlivec a po subjektivní stránce je v těchto případech zákonem 

vyžadován úmysl zahrnující vůli vzbudit důvodnou obavu o život či zdraví.232 Vzbuzením 

důvodné obavy se rozumí tísnivý pocit, že nastane to, čím je vyhrožováno, ale 

pochopitelně naplnění tohoto požadavku je posuzováno individuálně, vždy s ohledem 

na dispozice osoby pachatele i oběti.233 Toto mi připadá zcela adekvátní, jelikož tatáž 

výhrůžka bude jinak působit na dítě, a jinak na dospělého jedince. Myslím si, že ani 

u dospělých jedinců opačného pohlaví by se stejná výhrůžka nesetkala se stejnou reakcí, 

a to je třeba vzít na vědomí, že každý člověk, vybaven odlišnými fyzickými i psychickými 

dispozicemi, by vyhodnotil situaci vždy ve vztahu k sobě samému, tedy individuální 

posouzení zde shledávám jako velmi důležité. 

Tento trestný čin obsahuje také kvalifikovanou skutkovou podstatu, jejíž naplnění 

je stiženo vyšší trestní sazbou, v případech, kdy je tento trestný čin spáchán vůči dítěti 

nebo těhotné ženě, dále pak se zbraní nebo nejméně se dvěma dalšími osobami. 

3.1.4 Znásilnění (§ 185 TZ) 

Osobně se domnívám, že právě znásilnění je trestným činem velmi spjatým 

s problematikou domácího násilí. Věřím tomu, že zpočátku ani sama oběť nemusí přesně 

rozeznat, kdy se ještě jednalo o vynucovaný pohlavní styk, ke kterému nakonec svolila, 

a kdy už intenzita týrání zasáhla i do této oblasti. Jedná se o velmi citlivou oblast, ve které 

                                                           
230 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 

s. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-64-9. s. 856 
231 Výzkumná práce autorů Douhlase a Duttona z roku 2001 přinesla závěr, že fyzickým násilím vyhrožuje 

přibližně 50% pronásledujících, z nichž se 30-40% tohoto násilí skutečně dopustí. K tomuto blíže 

VARGOVÁ, Branislava, Dana POKORNÁ a Marie TOUFAROVÁ. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008, 

s. 79-98 
232 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 5. vyd. Praha: Leges, 

2014, s. 496-497 
233 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3299-3300 
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je osoba oběti postižena pachatelovým jednáním, mám za to, že mimo jiné z tohoto 

důvodu je v případech znásilnění poměrně vysoká míra latence.234 Pachateli v těchto 

případech nahrává jak jejich intimní vztah, tak podřazená pozice oběti, do které je 

stavěna. Trestnost činu není vyloučena tím, že je mezi oběti a pachatelem bližší vztah, 

ovšem v případě, že je pachatel ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo 

druhem, je zde dle ust. § 163 tr. řádu235 (dále jen „TŘ“) vyžadován souhlas poškozeného 

k jeho stíhání. K tomu uvedu více informací v podkapitole 4.3 této práce. 

Trestného činu znásilnění dle ust. § 185 TZ se dopustí ten, kdo jiného násilím 

nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo 

kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti.236 Objektem tohoto trestného činu je 

právo člověka svobodně se rozhodovat o svém sexuálním životě, chráněna je svobodná 

volba sexuálního partnera a doba, kdy má k pohlavnímu styku mezi zletilými osobami 

opačného, ale i stejného pohlaví dojít. Předmětem útoku může být kdokoliv, u dětí 

mladších osmnácti let, resp. patnácti let bude užito vyšší trestní sazby. Tento trestný čin 

vyžaduje naplnění dvojího jednání, a to jednání násilného a pohlavního styku. Objektivní 

stránka je pak naplněna buď násilným jednáním, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné 

těžké újmy, čímž donutí pachatel jiného k pohlavnímu styku, anebo k takovému činu 

zneužije bezbrannosti jiného.237 Násilím se rozumí v těchto případech použití fyzické síly 

pachatelem, a to za účelem překonání nebo zamezení vážně míněného odporu, kterým se 

napadená osoba snaží ubránit. Násilí představuje nátlak na vůli napadené osoby, ale není 

podstatné, pokud napadená osoba vyvíjí odpor menší intenzity, či se pachateli podrobí, 

pokud nevidí jiné východisko (ve smyslu donucení). Skutková podstata je naplněna 

i jednáním považovaným za pohlavní styk.238 Pohrůžkou násilí rozumíme takovou 

pohrůžku, ze které je napadené osobě zřejmé, že když neuposlechne pachatelovy příkazy, 

bude násilí realizováno okamžitě, anebo v budoucnu. Pod pohrůžku jiné těžké újmy 

řadíme hrozby majetkovou újmou, poškozením cti a dobré pověsti, narušení rodinných či 

                                                           
234 K tomuto více například VÁLKOVÁ, Helena; KUCHTA, Josef a kol. Základy kriminologie a trestní 

politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 490 a násl. 
235 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
236 § 185 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zní: 

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, 

nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 

pět let. 
237 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 595 
238 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 9. 2011, sp. zn. 7 Tdo 1051/2011  
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pracovních vazeb, ale též hrozby ve formě trestního stíhání poškozeného (ať už 

pro skutečný či domnělý trestný čin).239 Bezbranností soudní praxe ve smyslu 

ust. § 185 TZ rozumí stav oběti, ve kterém tato není schopna projevovat svou vůli 

ve vztahu k pohlavnímu styku s pachatelem, případně není schopna klást odpor jeho 

jednání.240  

Trestný čin znásilnění je dokonán vykonáním pohlavního styku. Tím se rozumí 

nejen soulož či pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží (například 

orální a anální sex, digitální penetrace), ale také jakékoliv jednání spočívající v ukájení 

pohlavního pudu na těle druhého. Souloží se rozumí spojení pohlavních orgánů muže 

a ženy. Z pohledu subjektivní stránky se vyžaduje úmysl.241 U znásilnění, jelikož se jedná 

o zvlášť závažný zločin, je příprava trestná. 

3.1.5 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 TZ) 

Ve vztahu k domácímu násilí, respektive ve vztahu k zaměření této práce, není 

relevantní tento trestný čin jako celek, ale především jeho odstavec druhý, jehož rámec 

bývá často naplňován jednáním pachatelů v souvislosti s domácím násilím. 

Ust. § 337 odst. 2 TZ totiž postihuje závažné nebo opakované jednání, které směřuje 

k maření vykázání nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření, kterým se ukládá 

povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu 

do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontakt s ním.242 

K tomuto blíže v podkapitole 4.6 a v kapitole páté této práce. 

Objektem předmětného trestného činu je zájem společnosti na řádném výkonu 

rozhodnutí orgánů veřejné moci. Subjekt je v těchto případech speciální, jelikož 

pachatelem může být pouze osoba, vůči níž rozhodnutí o vykázání nebo o předběžném 

                                                           
239 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 596-

597 
240 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 1994, sp. zn. 3 To 105/93 zveřejněné ve Sbírce rozhodnutí 

a stanovisek pod označením R 43/1994 tr. 
241 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 5. vyd. Praha: Leges, 

2014, s. 265-266 
242 § 337 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zní: 

(2) Stejně bude potrestán, kdo se dopustí závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil vykázání 

provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá 

povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo 

povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním. 



66 
 

opatření směřuje. Předmětem útoku tak z logiky věci může být pouze ten, kdo měl být 

tímto porušovaným opatřením chráněn. Po subjektivní stránce je vyžadován úmysl 

pachatele.243  

Objektivní stránku pachatel naplní, pokud se dopustí závažného nebo 

opakovaného jednání s cílem zmařit vykázání uložené dle ust. § 44 odst. 1 zákona 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo předběžné opatření uložené mu soudem 

dle ust. § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen 

„ZŘS“), popřípadě předběžné opatření uložené dle ust. § 88d a § 88e TŘ. Za maření 

ve smyslu tohoto ustanovení se dle komentářové literatury považuje takové jednání, které 

míří proti účelu těchto opatření. Účelem je ochrana života, zdraví, svobody a lidské 

důstojnosti osob ohrožených nebezpečným jednáním pachatele. Například pokud 

pachatel vstoupí do obydlí pouze za účelem odnesení svých osobních věcí, není toto 

považováno za naplnění objektivní stránky trestného činu dle ust. § 337 odst. 2 TZ. 

Za opakované jednání se považuje takové jednání, které se opakuje alespoň podruhé. 

Zákonem není vyžadováno, aby se ve všech případech jednalo o stejnou formu (není tedy 

vyloučeno, aby jeden útok spočíval ve fyzickém násilí a druhý ve verbálním, což je dle 

mého názoru vcelku logické). Pro možnost trestního postihu takového činu není nutné, 

aby došlo k faktickému zmaření vykázání nebo předběžného opatření uloženého soudem 

dle ust. § 400 a násl. ZŘS, resp. dle ust. § 88d a § 88e TŘ.244 

 

4. Domácí násilí z pohledu trestního práva procesního 

4.1 Úloha orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k domácího násilí 

První kontakt s obětí domácího násilí často vykoná policie. Policisté mohou 

nazákladě svých pravomocí rozhodnout o vykázání osoby násilné ze společného obydlí 

(k tomuto viz bod 5.3.1 této práce), dále se snaží zabránit trestné činnosti, odhalují 

a objasňují trestné činy a přestupky, a mimo to též přijímají trestní oznámení a následně 

zjištěné skutečnosti prověřují a vyšetřují. Mezi hlavní úkoly policie řadíme ve vztahu 

                                                           
243 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 837-

838 
244 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, s. 3196 
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k domácímu násilí, kromě zajištění místa činu a důkazů k objasnění skutečného stavu 

věci, též poskytnutí kvalifikované pomoci osobám ohroženým. Policista by měl být 

schopen pomoci v rovině zdravotnické, psychologické i právní. Právě odborný 

a adekvátní přístup může dle mého názoru ovlivnit následnou ochotu oběti s policisty 

spolupracovat. Policisté tak představují významnou součást sítě osob, které se podílejí 

na prevenci, intervenci a pomoci při řešení případů domácího násilí. 

Pokud je domácí násilí již odhaleno, práce policistů zdaleka nekončí, jelikož jeho 

prokazování je náročné, a to především kvůli blízkým vazbám mezi osobou násilnou 

a osobou ohroženou. Na rozdíl od jiných forem kriminality v těchto případech převážně 

dochází k pravidelnému kontaktu mezi těmito osobami a je pochopitelné, že ohrožená 

osoba pod tlakem a plná obav nevypovídá dle skutečnosti, anebo odmítne spolupráci 

zcela. Aby se tomuto v maximální míře předcházelo, jsou policisté odborně proškolováni, 

jak s obětmi domácího násilí jednat. Situaci neulehčuje ani institut trestního stíhání se 

souhlasem poškozeného. Trestní stíhání pro trestný čin týrání osoby žijící ve společném 

obydlí dle ust. § 199 TZ není podmíněno souhlasem poškozeného, ovšem jak jsem již 

uvedla v předchozí kapitole, existuje řada úmyslných trestných činů s domácím násilím 

souvisejících, jejichž trestní stíhání je tímto souhlasem podmíněno. Pokud poškozená 

osoba tento souhlas nedá, anebo ho následně odvolá, vylučuje tato skutečnost možnost 

trestního stíhání násilné osoby (k tomuto blíže viz podkapitola 4.3).245      

 S účinností zákona o obětech trestných činů byla Policii ČR a policejnímu orgánu 

uložena ust. § 8 povinnost předat oběti enormní množství informací, a to bohužel i bez 

žádosti. V ust. § 8 odst. 1 ZOTČ je navíc stanoveno, že tyto informace mají být oběti 

poskytnuty při prvním kontaktu, což nejen v případě domácího násilí pochopitelně 

vyvolává v praxi nemalé komplikace. Oběť je v těchto situacích vyčerpaná, emocionálně 

rozrušená a navíc je zahlcena nepřeberným množstvím poučení a informací, které si dle 

mého názoru nemůže ve většině případů ani zapamatovat. Jedná se však o ustanovení, 

které vychází z předpisů Evropské unie, jimiž je Česká republika vázána.246 Chybí zde 

tedy možnost uvážení policejního orgánu, aby v odůvodnitelných případech nebylo 

                                                           
245 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. Právo proti 

domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 96-97 
246 K tomuto blíže v JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2., 

dopl. a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 60-61 
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poskytnuto kompletní poučení o právech oběti hned při prvním kontaktu, kdy lze důvodně 

předpokládat, že by toto bylo kontraproduktivní.247 Navíc všechny tyto informace musí 

být oběti poskytnuty dle ust. § 8 odst. 2 ZOTČ písemně a některé též srozumitelně ústně 

vysvětleny. V tomto směru si dovolím odkázat na požadavek ust. § 3 odst. 2 ZOTČ, kde 

je vyjádřena nutnost přizpůsobit tyto informace a způsob jejich podání individuálním 

požadavkům oběti tak, aby nedošlo k její sekundární viktimizaci. 

 Státní zástupce je dalším, kdo přichází do kontaktu s osobou ohroženou 

a násilnou. V praxi se státní zástupce aktivně účastní jak přípravného řízení, tak řízení 

před soudem. Důležitost role státního zástupce v přípravném řízení je spatřována 

ve vykonávání dozoru nad zachováním jeho zákonnosti. Dalším prvkem praxe státního 

zástupce je kooperace s policií při provádění potřebných úkonů. Některé může provádět 

i sám. Například dle ust. § 73b odst. 1 TŘ je státní zástupce v přípravném řízení oprávněn 

podat návrh na vzetí obviněného do vazby, o tomto poté rozhodne soudce. Institut vazby 

je v případě domácího násilí dle mého názoru důležitý, jelikož se jím může předejít 

ovlivňování oběti a zamezí se tím případnému dalšímu násilí.248 

 Dalším zúčastněným orgánem jsou soudy. Ty jsou zde především od toho, aby 

posoudily okolnosti daného případu jednotlivě i v jejich souvislostech a rozhodly o vině 

a trestu pro pachatele trestného činu. O trestu by mělo být s ohledem na ustanovení 

obsahující obecné zásady pro ukládání trestů, obsažené zejména v ust. § 38 a § 39 TZ, 

rozhodnuto vždy s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 

k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu 

způsobu života. Soudy by tedy při svém rozhodování měly zvážit individuálnost každého 

případu domácího násilí a s přihlédnutím k podstatným okolnostem uložit adekvátní trest. 

Jelikož se často jedná o odsouzení za přečiny, bylo by na místě volit ukládání 

alternativních trestů vyhovujícím konkrétní situaci. S ohledem na specifika domácího 

násilí tak logicky není vhodnou volbou uložení trestu domácího vězení, oproti tomu 

například trest obecně prospěšných prací má pozitivní dopady. Stejně jako ostatní orgány 

činné v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“) i pracovníci soudu musí umět přistupovat 

                                                           
247 JELÍNEK, Jiří; PELC, Vladimír. Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení. 

Bulletin advokacie. 2015, (11), s. 19-23 
248 Blíže k institutu vazby například KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; 

KORNEL, Martin. Právo proti domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 101-103 
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k obětem domácího násilí (ale i k osobám násilným) nanejvýš obezřetně, aby byla oběť 

ušetřena prohloubení prožitého traumatu a vyhnula se sekundární viktimizaci způsobené 

nevhodným přístupem OČTŘ. K ochraně poškozeného poslouží například 

ust. § 209 odst. 1 TŘ, které umožňuje výslech svědka provést v nepřítomnosti 

obžalovaného, který bude na tuto dobu vykázán z jednací síně. Tímto se zabrání 

osobnímu kontaktu svědka (osoby ohrožené) a obžalovaného (osoby násilné). Ovšem zde 

si dovolím uvést absenci tzv. oddělených čekáren pro poškozené a svědky obžaloby, které 

nejsou k dispozici ve všech budovách tuzemských soudů. Může tak dojít k nechtěné 

konfrontaci mezi osobou násilnou a osobou ohroženou, což považuji za velký problém, 

jelikož tím může pro osobu ohroženou dojít k vyvolání emocionálně náročné situace, 

a posléze ovlivnit její výpověď.249 K naplnění účelu trestního řízení250 a k ochraně oběti 

pak slouží například ust. § 17 ZOTČ, který má zabránit sekundární a opakované 

viktimizaci oběti, která hrozí při kontaktu s pachatelem.251 Je zde tak evidentní 

legislativní snaha o co možná největší ochranu obětí, bohužel však praktické dispozice 

soudních budov nejsou adekvátní. 

 

4.2 Postavení poškozeného v trestním řízení 

Z pohledu trestního řízení se stává osoba ohrožená domácím násilím 

tzv. poškozeným, je též procesní stranou dle ust. § 12 odst. 6 TŘ. Poškozeným je každý, 

komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 

nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. 

Za poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo 

jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele, nebo její vznik 

není v příčinné souvislosti s trestným činem.252 Negativní dopad trestného činu 

na poškozeného se projevuje způsobením škody v širším slova smyslu. Jedná se jak 

                                                           
249 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. Právo proti 

domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 98 
250 „Základním účelem trestního řízení je ochrana veřejného zájmu na spravedlivém potrestání pachatele 

ústavně souladným postupem a tím zabezpečení principu panství práva.“ K tomuto více v JELÍNEK, Jiří a 

kol. Trestní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Leges, 2013, s. 21 
251 JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. 

Praha: Leges, 2014, s. 106-107 
252 Srov. ust. § 43 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
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o škodu majetkovou vyjádřitelnou v penězích, tak nemajetkovou újmu, kterou je 

rozuměno příkoří projevující se jinde (např. v osobní sféře).253 Trestní řád rozlišuje dvě 

kategorie poškozených – poškozené, jenž mají práva dle ust. § 43 odst. 1 TŘ a poškozené, 

jenž mají navíc nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení dle ust. § 43 odst. 3 TŘ v tzv. adhezním řízení.254 Z toho plyne, 

že ne každý poškozený je subjektem adhezního řízení, avšak každému poškozenému, 

který je subjektem adhezního řízení, jsou zákonem přiznána práva poškozeného dle 

ust. § 43 odst. 1 TŘ. 

Poškozenému je trestním řádem přiznána celá řada práv, o čemž musí být OČTŘ 

poučen, od možnosti podat návrh na doplnění dokazování, přes právo nahlížet do spisů, 

zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného 

zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a až po právo před 

skončením řízení se k věci vyjádřit. 

 Jelikož je v případě domácího násilí mezi poškozeným a pachatelem užší vztah, 

častěji zde poškození volí své zastoupení prostřednictvím zmocněnce (ust. § 50 TŘ 

a násl.), aby byli uchráněni kontaktu s pachatelem. Zmocněncem může být i osoba 

právnická, u fyzické osoby je vyžadována způsobilost k právním úkonům (resp. plná 

svéprávnost). Zmocněncem může být též advokát, jehož role je pro poškozeného přínosná 

nejen v případě adhezního řízení. V případech domácího násilí se však v praxi setkáme 

s odmítáním zastupování poškozených, z důvodu nelukrativnosti kauzy. Zastoupení 

advokátem není však jedinou možností, poškozený se může nechat zastoupit též obecným 

zmocněncem (například pracovníkem nevládní organizace, která se na takovou pomoc 

obětem domácího násilí specializuje, což spatřuji jako velké pozitivum ve vztahu 

k potřebám poškozeného255), anebo ustanoveným zmocněncem dle podmínek uvedených 

v ust. § 51a TŘ. Jedná se především o důvody založené v nedostatku prostředků, aby si 

poškozený hradil náklady za přibrání zmocněnce.256 

                                                           
253 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 513 
254 Adhezní řízení je řízení, ve kterém se rozhoduje o uplatněném nároku poškozeného na náhradu škody. 
255 Bezplatnou právní pomoc obětem domácího násilí nabízí například právní projekt „AdvoCats for 

Women“. K tomuto blíže např. JELÍNEK, Jiří; GŘIVNA, Tomáš a kol. Poškozený a oběť trestného činu z 

trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 140-147 
256 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 104-105 
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 Mimo práv poškozeného, které jsem uvedla výše, lze zmínit například právo 

poškozeného, kterému hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo 

odsouzeného na svobodě, žádat informace o propuštění nebo útěku nebezpečného 

obviněného nebo odsouzeného z vazby, výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu 

ochranného léčení nebo z výkonu zabezpečovací detence.257 O tomto, stejně jako o jeho 

ostatních právech, musí být poškozený poučen.258 Shodná práva jsou zákonem přiznána 

též svědkovi. Dle mého názoru se jedná o časově nenáročný úkon, který však v praxi 

může znamenat účinnou ochranu života, zdraví a majetku poškozeného, pokud se včas 

dozví, že hrozí reálné nebezpečí ze strany velmi násilného pachatele domácího násilí, 

který právě osobu poškozeného může vinit z jemu uložené sankce. 

 V souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných činů byla posílena pozice 

poškozeného v důsledku změn vyvolaných přímou novelizací trestního řádu. Bohužel se 

v praxi začaly projevovat problematické aspekty spojené s touto změnou. Předmětnou 

novelizací zavedená změna obsažená v ust. § 160 odst. 2 TŘ, kde je stanovena povinnost 

zaslat poškozenému na jeho žádost opis usnesení o zahájení trestního stíhání, by mohla 

vést až k narušení účelu trestního řízení. Jelikož v tomto případě není zákonem stanoveno 

žádné omezení ani možnost odmítnout takovou žádost poškozeného (například z důvodu 

ohrožení zjištění skutečného skutkového stavu). Dosavadní stav je v rozporu se zásadou 

materiální pravdy dle ust. § 2 odst. 5 TŘ, jelikož se poškozený dozví popis vyšetřovaného 

skutku, jakož i právní kvalifikaci daného trestného činu, a to současně se skutečnostmi, 

které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 TŘ. Tímto je 

tak ohroženo právo obviněného na obhajobu a mám za to, že by bylo na místě stanovit 

určité legislativní podmínky pro vyhovění žádosti poškozeného o zaslání opisu usnesení 

o zahájení trestního stíhání.259  

 

 

 

                                                           
257 Srov. ust. § 103a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
258 Srov. ust. § 3 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 
259 K tomuto blíže např. JELÍNEK, Jiří; PELC, Vladimír. Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky 

a možnosti řešení. Bulletin advokacie. 2015, (11), s. 19-23 
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4.3 Trestní stíhání se souhlasem poškozeného 

Toto prolomení zásady oficiality a legality považuji ve vztahu k domácímu násilí, 

respektive ve vztahu k trestným činům vyskytujícím se v případech domácího násilí, 

za velmi komplikované. Tento institut byl do českého právního řádu zaveden s účinností 

novely TŘ ke dni 30. 6. 1990, do té doby byly OČTŘ povinné stíhat z úřední povinnosti 

všechny trestné činy, o nichž se dozvěděly, ačkoliv stanovisko poškozeného bylo odlišné. 

Zákonná úprava tohoto institutu je obsažena v ust. § 163 a ust. § 163a TŘ. Dle 

ust. § 163 odst. 1 TŘ mohou OČTŘ u taxativně vyjmenovaných deliktů proti 

obviněnému, který je k poškozenému ve vztahu v zákoně uvedeném, zahájit trestní 

stíhání nebo v něm pokračovat jen pokud s tím poškozený souhlasí. Jedná se 

o tzv. dispoziční právo poškozeného a v případě, že tento souhlas není dán, ačkoliv je 

zákonem vyžadován, jedná se o okolnost, která má za následek nepřípustnost trestního 

stíhání260, čímž se OČTŘ musí obligatorně zabývat v každém stádiu řízení. V ust. § 163 

odst. 1 a ust. § 163a TŘ nalezneme další podmínky pro uplatnění tohoto institutu. 

Souhlasu poškozeného je dle ust. § 163 odst. 1 třeba v případě trestního stíhání proti 

tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek 

právo odepřít výpověď dle ust. § 100 odst. 2 TŘ.261 Z této zásady je výjimkou trestný čin 

znásilnění, u kterého je tento souhlas vyžadován pouze po manželovi, partnerovi nebo 

druhovi. 

Poměr mezi poškozeným a tím, vůči němuž má dotyčný právo udělit nebo odepřít 

souhlas s trestním stíháním, musí existovat v době, kdy se trestní stíhání vede, nikoliv 

tedy v době, kdy se trestný čin stal. Toto však neplatí v případě trestného činu znásilnění, 

v tomto případě se poměr posuzuje dle doby, kdy se trestný čin stal. 262 Souhlas s trestním 

stíháním může vzít poškozený zpět až do okamžiku, než se odvolací soud odebere 

k závěrečné poradě, a to výslovným prohlášením. Takto odepřený souhlas však nelze 

znovu udělit.263 

                                                           
260 Srov. ust. § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
261 Jedná se o případy, kdy by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému 

v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.  
262 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. 6. 2005, sp. zn. 3 Tdo 567/2005 
263 Srov. ust. § 163 dst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
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Ve vztahu k trestnému činu dle ust. § 199 TZ, tedy týrání osoby žijící 

ve společném obydlí, se toto dispoziční právo poškozeného nevyužije, avšak jak jsem 

uvedla výše, nejen s naplněním této skutkové podstaty je spojováno domácí násilí. 

V ust. § 163a TŘ jsou pak uvedeny případy, kdy není souhlas poškozeného vyžadován, 

ačkoliv jsou požadavky ust. § 163 TŘ naplněny. Jedná se o případy, kdy je trestným 

činem způsobena smrt, nebo poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu 

nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo mu byla 

omezena (resp. byl omezen na svéprávnosti), a dále pokud je poškozený mladší 15 let, či 

je z okolností případu zřejmé, že souhlas nebyl dán, anebo byl vzat zpět v tísni264 

vyvolané výhružkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. Právě poslední uvedené je 

asi nejčastějším případem v souvislosti s domácím násilím. 

Není výjimečnou situací, že poškozená osoba vezme svůj souhlas zpět nebo ho 

vůbec neudělí ze strachu z osoby násilné, anebo z obavy o zdraví a život sebe a svých 

blízkých265 a ačkoliv mimo trestné činy páchané v souvislosti s domácím násilím vidím 

převažující pozitiva v tomto dispozičním právu, ve vztahu k trestným činům souvisejícím 

s domácím násilím tomu tak dle mého názoru není. Dispoziční právo je zdůvodňováno 

mimo jiné ochranou oběti, pro kterou by trestní stíhání pachatele mohlo znamenat jistá 

příkoří, ať už po stránce emocionální, ekonomické či sociální. Setkáme se tak i s názorem, 

že tento institut vyvolává v násilných osobách pocit beztrestnosti, jelikož si dokážeme 

představit, jak snadné může být pro takového jedince ovlivnit pohrůžkou či užitím dalšího 

násilí rozhodnutí poškozeného. A ačkoliv zákon obsahuje postup pro případy, kdy je 

souhlas vzat zpět v tísni, je toto v praxi velmi těžké prokázat. Zákon tak dělí poškozené 

na dvě skupiny, kdy jedna z nich má možnost ovlivnit zahájení a pokračování v trestním 

stíhání a druhá nikoliv. Dle stejné logiky pak můžeme rozdělit i pachatele, kdy jedni jsou 

stíháni ex lege a druzí jen se souhlasem poškozeného.266 Domnívám se, že ani názory 

                                                           
264 Tísní se rozumí stav, byť přechodný, vyvolaný zde výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností, 

které vedou k omezení volnosti v rozhodování, kdy se utiskovaná osoba ocitá v těžkostech a nesnázích, 

které ovlivňují její rozhodování o souhlasu s trestním stíháním. Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: 

komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 2126 
265 Shodně například VANDUCHOVÁ, Marie. K právní ochraně obětí domácího násilí. In: Obete 

kriminality: zborník prískpevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 

na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave = Victims of crime : proceedings of the International 

Conference, held on 25th November 2010, Pan European University Bratislava. 1. vyd. Bratislava: 

Paneurópska vysoká škola Fakulta práva, 2010, s. 356-357 
266 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 103 
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podporující dispoziční právo poškozeného ve formě souhlasu s trestním stíhání, ani 

názory stojící proti němu, nemohu označit jako mylné. U obětí domácího násilí, 

resp. trestného činu dle ust. § 199 TZ by se jednalo o nežádoucí sekundární viktimizaci, 

kdyby byl tento souhlas vyžadován. Naopak u jiných trestných činů, kde je souhlas 

vyžadován, toto považuji za adekvátní řešení (například v případě, že by pachateli hrozil 

trest zákazu činnosti, přičemž i osoba poškozeného je na příjmu z této činnosti závislá). 

Dle mého názoru je tedy zcela na místě, že týrání osoby žijící ve společném obydlí nepatří 

mezi trestné činy, kdy je třeba souhlasu poškozeného k trestnímu stíhání pachatele, 

jelikož by to s odkazem na výše uvedené zcela znemožňovalo jejich trestní postih. Avšak 

u některých trestných činů, u kterých je souhlas vyžadován, bych zvážila úpravu opačnou. 

Mám dojem, že do budoucna by bylo vhodné zvážit zúžení výčtu trestných činů, u kterých 

je souhlas poškozeného vyžadován, respektive přehodnotit, které trestné činy je vzhledem 

k jejich závažnosti vhodné do tohoto výčtu uvádět a které nikoliv.267 

 

4.4 Oběť jako svědek domácího násilí 

V případě trestných činů spjatých s fenoménem domácího násilí se často 

setkáváme s důkazní nouzí nebo nejednoznačností získaných důkazů, což plyne 

z blízkých vazeb účastníků domácího násilí. Svědecké výpovědi označených svědků jsou 

často odpírány ze strachu. Výpovědi osoby násilné a osoby ohrožené jsou v přímém 

rozporu apod. K dispozici jsou pak důkazy listinné, lékařské zprávy, policejní protokoly, 

dokumentace k vykázání a další, většinou nepřímé důkazy, jenž nepřináší přesvědčivý 

obraz o prošetřovaných událostech. Z těchto důvodů bývá OČTŘ vyžadována výpověď 

oběti jako svědka. 

Trestní řád neobsahuje definici pojmu svědek, lze však dovodit, že se jedná 

o osobu, která vnímala svými smysly skutečnosti, o nichž má vypovídat, tedy co viděla, 

slyšela, jinak bezprostředně vnímala. U obětí domácího násilí tedy bezpochyby jde 

                                                           
267 K úvahám ohledně přehodnocení případů, kdy je trestní stíhání závislé na vyslovení souhlasu 

poškozeného viz například JELÍNEK, Jiří. K postavení poškozeného v českém trestním řízení. In: Obete 

kriminality: zborník prískpevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na 

Paneurópskej vysokej škole v Bratislave = Victims of crime : proceedings of the International Conference, 

held on 25th November 2010, Pan European University Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká 

škola Fakulta práva, 2010, s. 48-51 
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o svědka trestného činu.268 V případech domácího násilí se setkáme s neochotou 

vypovídat, se strachem z pachatele, kterého tak dobře oběť zná. Nehledě na to, že se oběť 

často stydí za to, o čem by měla svědeckou výpověď podávat, tedy dochází 

k minimalizování prožitého. V opačném případě je oběť poháněna touhou pošpinit 

pachatele a události popisuje hůře, než se skutečně odehrály. U těchto svědků hrozí, že 

ze strachu z pachatele, nebo pod vlivem jeho ovlivňování budou svou výpověď měnit 

(pokud budou vůbec vypovídat) a bude tak snížena věrohodnost celé výpovědi.269 OČTŘ  

by měly v těchto případech přizpůsobit způsob vedení výslechu tak, aby odpovídal 

skutečnosti, že se jedná o osobu, která pachatele dobře zná a o to hůře prožívá výpověď 

o skutečnostech s trestným činem souvisejících. Vzhledem ke specifičnosti domácího 

násilí, tedy že jsou často vyslýchány osoby z řad rodiny a osob blízkých ve vztahu 

k pachateli i oběti, se většinou jedná o úkony neodkladné nebo neopakovatelné.270 Právě 

s ohledem na rizika sekundární viktimizace a obecně na možné negativní psychické 

následky bych k výslechu obětí jako svědků přistupovala až v nejzazším případě. 

V souvislosti s domácím násilím se OČTŘ při výslechu v mnoha případech nevyhnou 

otázkám z intimní oblasti. Toto je nyní výslovně upraveno v ZOTČ, konkrétně 

v ust. § 18 odst. 1 a to tak, že otázky směřující do intimní oblasti lze klást jen tehdy, pokud 

je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení. Je zde kladen důraz 

na šetrný přístup, a co do obsahu je vyžadován vyčerpávající způsob, aby nebylo nutné 

výslech znovu opakovat.271  

 Oběť domácího násilí může využít svého práva odepřít výpověď dle 

ust. § 100 odst. 1 TŘ, přičemž toto ustanovení představuje výjimku z obecné povinnosti 

svědčit dle ust. § 97 TŘ. Toto právo je využitelné, pokud je pachatel domácího násilí 

ve vztahu k oběti v postavení příbuzného v pokolení přímém, dále jeho sourozenec, 

osvojitel, osvojenec, manžel, partner nebo druh. Ust. § 100 odst. 1 TŘ koncipuje právo, 

                                                           
268 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Leges, 2013, s. 411 
269 ŠTREJTOVÁ, Kateřina. Domácí násilí z pohledu přípravného řízení trestního. Státní zastupitelství. 

2011, (12), s. 14-20 
270 Srov. ust. § 160 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, který zní: 

Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty 

důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání. 

Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno před soudem provést. V protokolu o 

provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností 

byl úkon za neodkladný nebo neopakovatelný považován. 
271 JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. 

Praha: Leges, 2014, s. 108-110 
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nikoliv však povinnost odepřít výpověď v takovém případě. To z mého pohledu bohužel 

neřeší situace, kdy je na dotyčného vyvíjen tlak ze strany osoby, proti níž má být 

vypovídáno. Což je dle mého názoru v případech domácího násilí, kdy jsou tyto osoby 

ve většině případů v osobním kontaktu i nadále, zcela běžné. 

 

4.5 Peněžitá pomoc obětem 

Také zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 

byl nahrazen právní úpravou ZOTČ, který komplexně upravil problematiku 

odškodňování obětí trestných činů ze strany státu v ust. § 23 až 37. Právo na peněžitou 

pomoc ze strany státu bylo novou úpravou rozšířeno a konkrétní finanční částky byly 

navýšeny. Tato forma kompenzace oběti formou peněžité pomoci poskytované státem je 

formou nejčastější, jelikož pachatelé trestné činnosti nemusí být odhaleni, nebo by nebyli 

schopni toto odškodnění oběti poskytnout. Tento přístup, kdy stát na sebe přebírá roli 

toho, kdo peněžitou pomoc poskytuje, je aplikován všemi západoevropskými zeměmi.272 

 Při splnění zákonných podmínek tak oběti vznikne právní nárok na poskytnutí 

peněžité pomoci, čemuž odpovídá povinnost státu peněžitou pomoc poskytnout. Tato 

povinnost vychází z argumentu, že stát selhal při výkonu povinnosti chránit své občany 

před trestnými činy. Účelem tohoto odškodnění je pomoci překlenout zhoršenou sociální 

situaci, jenž oběti nastala v souvislosti s trestným činem. Okruh oprávněných žadatelů 

upravuje ZOTČ v ust. § 24 a jsou jimi oběti, kterým bylo v důsledku trestného činu 

ublíženo na zdraví, způsobena těžká újma na zdraví, osoby pozůstalé po oběti, která 

v důsledku trestného činu zemřela a oběti trestného činu proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti a děti, které jsou obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým 

vznikla nemajetková újma. Současná právní úprava tak upouští od dosavadní koncepce 

tzv. bodového hodnocení, kdy na odškodnění měly nárok jen oběti, jejichž ohodnocení 

bolesti dosahovalo alespoň hranice 100 bodů podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., 

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tato vyhláška však byla 

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

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 133 
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s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zrušena a ZOTČ tuto koncepci 

nezachoval.273 

 

4.6 Předběžná opatření dle trestního řádu 

V souvislostí s přijetím ZOTČ byl s účinnosti k 1. 4. 2013 novelizován též trestní 

řád. Po vzoru zahraničních úprav byla do trestního řádu (část první, hlava IV., oddíl osmý 

TŘ) zavedena předběžná opatření, která lze uložit, pokud je dostatečně důvodné 

podezření, že byl spáchán trestný čin a vyskytla se tak potřeba ochrany poškozeného, 

jelikož hrozí, že bude v trestné činnosti pokračováno nebo tato bude opakována. Jedná se 

o institut, který doplňuje obdobné možnosti poskytované právním řádem v mimotrestních 

předpisech (viz dále). Tato opatření je možné ukládat již v průběhu trestního řízení a tím 

chránit zájmy společnosti, ale i konkrétní osoby ohrožené domácím násilím a jejich 

blízké. Účelem předběžných opatření je tedy ochrana života, svobody, a lidské důstojnosti 

obětí trestných činů současně s ochranou společnosti, a tím zajistit účel trestního řízení. 

Předběžná opatření jsou zákonem taxativně vymezené povinnosti, které mohou 

být obviněnému uloženy od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozhodnutí, 

kterým končí dané řízení.274 V § 88c TŘ jsou obsaženy druhy předběžných opatření, které 

lze obviněnému uložit. Ve vztahu k trestné činnosti související s domácím násilím jsou 

dle mého názoru využitelné především zákaz styku s určitými osobami (například 

i svědky, čímž se může předejít jejich zastrašování a vyhnout se změnám v jejich 

výpovědích, jak jsem uváděla v předchozí podkapitole), a dále zákaz vstupu do obydlí 

(v tomto je zahrnuto i bezprostřední okolí). 

Tento krok, tedy zavedení předběžných opatření do TŘ, hodnotím velmi 

pozitivně. Jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, tyto instituty se osvědčily a jejich smysl je 

naplňován. Smyslem spatřuji právě ochranu poškozeného, současně ale i ochranu 

obviněného, kterému je tak bráněno v aktivitách, kterými by si mohl zhoršit své postavení 

v probíhajícím trestním řízení. 

                                                           
273 JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. 

Praha: Leges, 2014, s. 122 a násl. 
274 JELÍNEK, Jiří. Předběžná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2013, (5), s. 27 
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5. Ochrana obětí před domácím násilím v mimotrestních 

právních předpisech 

V této kapitole je na místě zmínit bezesporu nejzákladnější právní předpis, a to 

Ústavu České republiky (dále jen „Ústava“) spolu s Listinou základních práv a svobod 

(dále jen „LZPS“), které svou nejvyšší právní silou vymezují právní rámec, v němž se 

pohybuje úprava domácího násilí obsažená v ostatních zákonech a podzákonných 

předpisech. Konkrétně považuji za důležitou zmínku o článku 1 Ústavy, který zakotvuje 

úctu k právům a svobodám člověka, spolu s článkem 4 Ústavy, jenž zakotvuje ochranu 

základních práv soudní mocí (současně s článkem 36 a násl. LZPS).275 Z LZPS pak 

vzpomenu kupříkladu článek 6, obsahující zákonem uznané právo na život, dále článek 

7, uznávající nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, zákaz mučení a jiného nelidského 

zacházení, a současně též článek 10, který obsahuje ústavněprávně zaručené právo 

na lidskou důstojnost a právo na ochranu před neoprávněnými zásahy do soukromí 

a rodinného života. V neposlední řadě uvedu článek 12, zaručující nedotknutelnost obydlí 

a článek 31, který se týká práva na ochranu zdraví.  Z pohledu pachatele je důležitý článek 

8 LZPS, kterým je zaručováno právo na osobní svobodu a samozřejmě výše již 

zmiňovaný článek 36 a násl., zaručující právo na soudní a jinou právní ochranu.276 

V případech domácího násilí se setkáme s kolizí základních práv osoby pachatele 

a osoby oběti. V takovém případě se bude jejich zachování či omezení porovnávat dle 

podmínek stanovených vyhlášeným nálezem Ústavního soudu ČR č. 214/1994 Sb., které 

byly pro poměřování práv ve vzájemné kolizi stanoveny následovně: 1) dle kritéria 

vhodnosti, 2) dle kritéria potřebnosti, 3) dle kritéria závažnosti obou základních práv 

a 4) využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z nich. 

Součástí právního řádu České republiky jsou též mezinárodní smlouvy podle 

čl. 10a Ústavy, jimiž mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny 

na mezinárodní organizaci nebo instituci, a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, 

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, Česká republika je jimi vázána a byly řádně 

vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Tyto mezinárodní smlouvy mají tzv. aplikační 

                                                           
275 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
276 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod, ve znění ústavního zákona 

č. 162/1998 Sb. 
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přednost před vnitrostátními zákony. Ve vztahu k problematice domácího násilí považuji 

za relevantní kupříkladu Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

(č. 120/1976 Sb.), Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 

Sb.), Úmluvu o právech dítěte a v neposlední řadě také Úmluvu o odstranění všech forem 

diskriminace žen (č. 62/1987 Sb.).277 Vzhledem k členství České republiky v Evropské 

unii je třeba mít na paměti, že s právní úpravou domácího násilí se můžeme mimo jiné 

setkat i v přímo závazných nařízeních.278 

 

5.1 Soukromoprávní ochrana 

 Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „OZ“), který v ust. § 751 – 753 a § 3021 výslovně obsahuje pojem „domácí násilí“, 

který do této chvíle nebyl v českém právu mimo kriminologické kruhy vymezen. Mám 

však za to, že ani takovéto vymezení není z pohledu definice domácího násilí zcela 

uspokojivé a tyto definiční znaky nejsou pro komplikovanost domácího násilí (jak jsem 

nastínila dříve v této práci) dle mého názoru zcela dostačující. Ke dni 1. 1. 2014 vstoupil 

v účinnost též zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“), 

kterým bylo zrušeno ust. § 76b zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen 

„o.s.ř.“). Nově je tak civilněprávní úprava předběžných opatření ve věci ochrany 

proti domácímu násilí obsažena v ust. § 400 až § 414 a § 492 až § 496 ZŘS.  

Ve smyslu ust. § 74 odst. 1 o.s.ř. je předběžné opatření institut sloužící k zatimní 

úpravě poměrů mezi účastníky ještě před zahájením řízení, nebo pokud je obava, že by 

výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. V případě již zahájeného řízení je obecná úprava 

obsažena v ust. § 102 o.s.ř. Ode dne podání návrhu na vydání rozhodnutí o předběžném 

opatření ve věcech domácího násilí dle ust. § 400 a násl. ZŘS musí soud rozhodnout 

do 48 hodin bez jednání.279 Rozhodnutí je vykonatelné jeho vydáním.280 

                                                           
277 VOŇKOVÁ, Jiřina; SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2., přeprac. 

vyd. Praha: proFem, 2008, s. 26-33 
278 Například nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 606/2013 ze dne 12. 6. 2013, o vzájemném 

uznávaní ochranných opatření v občanských věcech, které vstoupilo v účinnost dne 11. 1. 2015. [online]. 

2013 [cit. 19. 3. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0606&from=CS 
279 Viz ust. § 404 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních v platném znění 
280 Dle ust. § 407 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních v platném znění 
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Z pohledu ohrožených osob považuji za pozitivní změnu rozšíření okruhu 

účastníků řízení o předběžném opatření, kterými jsou nyní dle ust. § 403 odst. 1 ZŘS 

navrhovatel (nejen osoba ohrožená, ale i osoby žijící s účastníky domácího násilí 

ve společné domácnosti), dále odpůrce (osoba násilná), popřípadě osoba, vůči níž násilí 

směřuje (osoba ohrožená). Dle odstavce druhého téhož ustanovení může být 

navrhovatelem i nezletilý, za něhož podá návrh na vydání předběžného opatření zákonný 

zástupce, orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo advokát na základě plné moci. Dle 

odstavce třetího pak zákon stanoví, že nezletilý starší 16 let má pro řízení plnou procesní 

způsobilost, je tedy možné, aby si tento podal návrh sám. 

S účinností této právní úpravy byla změněna i příslušnost soudu k vydání 

předběžného opatření ve věcech domácího násilí. Dle ust. § 74 odst. 4 o.s.ř. ve znění 

účinném do 31. 12. 2013 byl k rozhodnutí o návrhu příslušný okresní soud, v jehož 

obvodu je nebo bylo společné obydlí. Nově je dle ust. § 400 ZŘS k takovému rozhodnutí 

příslušný obecný soud navrhovatele. V tomto shledávám pozitivní posun pro oběti 

domácího násilí, které v případě, že společné obydlí opustí, nejsou perzekuovány tím, že 

by musely dojíždět k soudu, který by pro ně mohl být hůře dostupný. 

Dle závěrů Ústavního soudu je rozhodnutí o předběžném opatření dle 

ust. § 76b o.s.ř. (nyní dle ust. § 400 a násl. ZŘS) specifické povahy a stojí mezi 

rozhodnutím meritorním a rozhodnutím procesním. Svou povahou se blíží meritornímu 

rozhodnutí, které má krátkodobé účinky, spíše než prozatímnímu uspořádání poměrů 

účastníků než bude rozhodnuto ve věci samé. A to hlavně proto, že na toto předběžné 

opatření mnohdy ani nenavazuje další řízení, ve kterém by bylo ve věci samé 

rozhodnuto.281 

Pokud bylo proti rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření podáno 

odvolání, soud prvního stupně předloží dle ust. § 409 odst. 1 ZŘS toto odvolání do 15 dnů 

od jeho podání odvolacímu soudu. Dle odstavce 2 tohoto ustanovení je odvolací soud 

povinen rozhodnout do 7 dnů od předání věci. Ust. § 413 ZŘS stanoví maximální 

přípustnou délku trvání předběžného opatření 6 měsíců od jeho vykonatelnosti. Což je 

                                                           
281 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08 zveřejněný ve Sbírce 

nálezů a usnesení ÚS pod označením SR 3/2009 str. 81 
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změna oproti předchozí právní úpravě, kde bylo možné toto uložit až na 1 rok.282 

Předběžné opatření trvá od své vykonatelnosti dle ust. § 408 ZŘS 1 měsíc, před uplynutím 

této lhůty je možné podat návrh na prodloužení lhůty dle ust. § 410 odst. 1 ZŘS. Podle 

druhého odstavce tohoto ustanovení se podáním návrhu na prodloužení doby trvání 

předběžného opatření prodlužuje doba jeho trvání, dokud nebude o tomto návrhu 

rozhodnuto. Pokud rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření předcházelo vykázání 

podle zákona o Policii ČR (k tomuto blíže v bodě 5.3.1 této práce), a doba tohoto vykázání 

ještě neuplynula, prodlouží se trvání předběžného opatření dle ust. § 408 odst. 2 ZŘS 

o tuto dobu, která ještě neuplynula do doby vykonatelnosti předběžného opatření. 

Zákonné ust. § 496 ZŘS upravuje situaci, kdy vykázaná osoba poruší provedení 

výkonu rozhodnutí a nedodrží svou povinnost nevstupovat do společného obydlí 

a nezdržovat se v něm. V takových případech soud kdykoliv a neodkladně na návrh 

oprávněného (osoby ohrožené) provede opětovný výkon rozhodnutí vykázáním násilné 

osoby ze společného obydlí. 

Domnívám se, že uváděné legislativní změny by mohly přinést efektivnější řešení 

jednotlivých případů domácího násilí. Je jistě dobře, že se do našeho právního řádu 

včleňují nové způsoby ochrany před domácím násilím i mimo předpisy trestního práva. 

Jak jsem již uváděla výše, toto by mělo být možností, až když ostatní prostředky ochrany 

selžou, ale je třeba takové mimotrestní prostředky v právním řádu prvotně mít.   

Ve vztahu k soukromoprávní úpravě domácího násilí a ochrany obětí domácího 

násilí by stála za uvedení též problematika úpravy poměrů nezletilých dětí a v konečném 

důsledku též rozvod manželství, pokud byla osoba ohrožená s osobou násilnou 

v manželském svazku. S ohledem na zaměření a rozsah této práce si však dovolím 

nezacházet do přílišných podrobností ve vztahu k předpisům soukromého práva. 

 

5.2 Ochrana v přestupkovém zákoně 

Správní ochrana je chápána jako předstupeň ochrany trestněprávní. Na této formě 

ochrany se podílejí především policejní orgány, které postupují dle zákona o Policii ČR, 

                                                           
282 Srov. ust. § 76b odst. 4 o.s.ř. ve znění účinném do 31. 12. 2013. 
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ovšem i přestupkový zákon (dále jen „PřestZ“) obsahuje ustanovení využitelná pro 

případy domácího násilí. Jednání násilné osoby nemusí vždy naplňovat zákonem 

vyžadované znaky trestného činu, ale totéž jednání může naplňovat znaky přestupku. 

Přestupkem se dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rozumí zaviněné 

jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v zákoně. PřestZ obsahuje určitý výčet skutkových podstat, další můžeme 

dohledat ve zvláštních zákonech. Z pohledu domácího násilí jsou relevantní přestupky 

proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a přestupky majetkové.283 

Jednotlivé hádky a napadání předcházející intenzitě postižitelné dle trestního 

práva mohou naplnit například zákonné znaky přestupku proti veřejnému pořádku dle 

ust. § 47 odst. 1 písm. b) PřestZ, a to porušení nočního klidu. Dobou nočního klidu se 

rozumí doba od 22. do 6. hodiny.284 Příliš hlasité hádky nebo fyzické napadení tak může 

být sousedy oznámeno na policii právě z tohoto důvodu. Dále připadají v úvahu 

přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 49 PřestZ, jelikož v případech domácího 

násilí hojně dochází k ublížení na cti, urážkám, nedbalostnímu ublížení na zdraví, nebo 

úmyslnému narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným 

ublížením na zdraví, popřípadě schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. Pro úplnost 

uvedu též přestupky proti majetku dle ust. § 50 PřestZ, kterých se v případech domácího 

násilí může osoba násilná dopustit tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku 

způsoby v zákoně uvedenými, nebo úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek, apod.285 

Postihem těchto protiprávních jednání bývá ve většině případech pokuta, případně spolu 

s ní lze v zákonem stanovených případech uložit zákaz pobytu. 

Z hlediska domácího násilí spatřuji komplikovanou situaci kvůli ust. § 68 PřestZ. 

Tento stanoví, že většina výše uvedených přestupků je tzv. návrhových, což znamená, že 

řízení o nich může být zahájeno jen na základě návrhu postižené osoby, nikoliv z moci 

úřední. Což ohrožuje efektivní postih domácího násilí, jelikož osoba ohrožená je tím 

pádem vystavena tlaku ze strany osoby násilné, aby návrh nebyl podán.  

                                                           
283 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. Právo proti 

domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 81-82 
284 Ust. § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon 
285 Ust. § 50 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon 
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5.3 Ochrana v zákoně o Policii České republiky 

Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, příslušníci Policie ČR jsou často 

prvními, kdo se s obětí setká. Jejich oprávnění a podmínky jejich uplatňování jsou 

upraveny především zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen 

„PolČR“). Policie slouží veřejnosti a jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku 

a veřejný pořádek, jakož i předcházet trestné činnosti a plnit úkoly podle trestního řádu.286 

Zákon o PolČR umožňuje policistům zasáhnout proti chování agresora na žádost 

ohrožené osoby, současně jez zde důležitá spolupráce policie s ostatními institucemi, 

které se na řešení domácího násilí podílejí.  

Policisté se o domácím násilí dozvídají nejčastěji telefonicky od samotné oběti, 

případně od jejích sousedů. Poměrně časté je též podání trestního oznámení osobně či 

písemnou formou. Aby mohla policie zasáhnout uvnitř obydlí, musí si nejprve vyžádat 

souhlas se vstupem do obydlí od osoby, která toto obývá. Pokud to však není možné a je 

zde důvodná obava, že někomu hrozí bezprostřední nebezpečí, může policista zvolit 

postup v souladu s ust. § 83c TŘ287, ve spojení s ust. § 40 PolČR.288 

Příslušníci Policie ČR mají nenahraditelnou roli v procesu řešení domácího násilí 

a pomoci obětem. Domnívám se, že oběť v kritické chvíli potřebuje pomoc okamžitě 

a řešit nastalou situaci co nejefektivněji s pomocí zvenčí. Významným oprávněním 

příslušníků policie je možnost vykázání násilné osoby ze společného obydlí na nezbytně 

nutnou dobu, proto bude tento institut dále trochu přiblížen.289  

 

 

                                                           
286 Jak vyplývá z ust. § 2 zákona č. 273/2998 Sb., o Policii České republiky 
287 Ust. § 83c TŘ upravuje vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek. 
288 Ust. § 40 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky zní: 

(1) Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 

a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je 

nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku 

a bezpečnosti. 
289 Blíže k institutu vykázání též například VANDUCHOVÁ, Marie. K právní ochraně obětí domácího 

násilí. In: Obete kriminality: zborník prískpevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 

na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave = Victims of crime : proceedings of the International 

Conference, held on 25th November 2010, Pan European University Bratislava. 1. vyd. Bratislava: 

Paneurópska vysoká škola Fakulta práva, 2010, s. 353-358 
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5.3.1 Institut vykázání 

Institut vykázání je upraven v ust. § 44 – 47 zákona o Policii ČR, jedná se 

o tzv. faktický úkon, tedy úkon neformální, kterým mohou policisté po vyhodnocení 

situace vykázat osobu násilnou ze společného obydlí, aby bylo předejito možnému 

ohrožení života, zdraví či svobody osoby ohrožené. 

V první řadě policista vyhodnocuje situaci na základě informací získaných 

od oznamovatele, popř. přímo od osoby ohrožené. Zjistí, zda již došlo v minulosti 

k ohlášení násilí v dané domácnosti. Důležité je vyhodnocení znaků domácího násilí 

(blíže v bodě 1.1.1 této práce), tedy opakovanost útoků, eskalace intenzity, neměnnost 

role osoby ohrožené a osoby násilné, a taktéž požadavek společného obydlí. Důvody 

pro vykázání vyhodnocují policisté tzv. metodou SARA DN a na základě získaných 

výsledků vyhodnotí nebezpečnost situace pro ohroženou osobu a riziko jejího 

vyhrocení.290 

Dle ust. § 44 odst. 3 PolČR vykázání oznámí policista ústně vykázané a ohrožené 

osobě a vyhotoví potvrzení o vykázání, které jim předá proti podpisu. Není zde vyžadován 

souhlas ohrožené osoby. V potvrzení o vykázání je kromě totožnosti ohrožené a násilné 

osoby obsaženo též poučení o jejich právech a povinnostech, vymezení prostoru, z něhož 

je osoba násilná vykázána a dále adresa policejního útvaru, kde je možné, aby si osoba 

násilná vyzvedla úřední záznam o vykázání. V případě, že je vykázání provedeno 

v nepřítomnosti vykázané osoby, bude dle ust. § 44 odst. 4 PolČR tato osoba policistou 

poučena při prvním kontaktu, současně s předáním potvrzení o vykázání. Vykázání trvá 

dle ust. § 44 odst. 2 PolČR po dobu deseti dnů ode dne jeho provedení (tato doba běží 

ode dne následujícího po dni, v němž došlo k vykázání). Pokud je podán návrh na vydání 

předběžného opatření dle ZŘS (blíže k tomuto v bodě 5.1), prodlužuje se doba vykázání 

až do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. 

 Pokud vykázaná osoba odmítá opustit společné obydlí, poučí ji policista 

o možnosti použít donucovacích prostředků a zajištění dle zákona o Policii ČR. Pokud 

ani přes toto upozornění vykázaná osoba neuposlechne výzvy k opuštění společného 

obydlí, může policista přistoupit k realizaci donucení. Nesouhlasí-li vykázaná osoba 

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

1. Praha: Portál, 2011, s. 133-134 
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s vykázáním, může proti němu dle ust. § 44 odst. 5 PolČR podat námitky na místě nebo 

do tří dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání. O tomto je vykázaná osoba policistou 

poučena. 

 Zákonem je navíc stanovena povinnost zkontrolovat, zda nebyly porušeny 

povinnosti uložené vykázané osobě, a to do tří dnů od vykázání. Pokud nebylo vykázání 

osobou vykázanou respektováno, lze toto jednání postihnout jako trestný čin maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (srov. ust. § 337 odst. 2 TZ), jak jsem již blíže 

uvedla v bodě 3.1.5 této práce. O vykázání navíc policie informuje další subjekty, 

například orgán sociálně-právní ochrany dětí, intervenční centra291, místně příslušný 

okresní soud, či státního zástupce. 

 Domnívám se, že role policistů je v případech domácího násilí velmi důležitá, ale 

také velmi náročná. Příslušníci policie musí umět s ohroženými osobami jednat tak, aby 

předešli sekundární viktimizaci, navíc tyto osoby vykazují specifické chování, jelikož 

byla narušena jejich osobní sféra v domácím prostředí, často si nechtějí přiznat, že došlo 

k vygradování situace až do takové závažnosti, proto mají tendenci minimalizovat 

nebezpečnost takového chování. 

Samotný institut by neměl být považován za sankci, ale měl by plnit funkci 

preventivní reakce na společensky nepřijatelné a nebezpečné chování násilné osoby.292 

Jedná se o opatření podpůrné povahy, využívané, pokud nelze náležitě zajistit ochranu 

a bezpečí ohrožené osoby jinak. Mám tedy za to, že cílem policejního zásahu a institutu 

vykázání vůbec je především zamezení dalšímu násilí, které by mohlo probíhat 

ve společném obydlí. Zásah ze strany státu v tomto případě dle mého názoru umožní 

ohrožené osobě, aby si ujasnila, jak bude na nastalou situaci reagovat. Navíc je zde 

zákonná povinnost intervenčního centra spojit se s obětí domácího násilí, jakmile dojde 

k využití institutu vykázání, v čemž spatřuji ohromnou funkčnost tohoto systému, jelikož 

                                                           
291 Aby byla zajištěna včasná intervence formou psychosociální pomoci ohrožené osobě, je policista do 24 

hodin od vstupu do obydlí povinen zaslat kopii úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. 

K tomuto blíže např. VANDUCHOVÁ, Marie. K právní ochraně obětí domácího násilí. In: Obete 

kriminality: zborník prískpevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej 

vysokej škole v Bratislave = Victims of crime : proceedings of the International Conference, held on 25th 

November 2010, Pan European University Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola 

Fakulta práva, 2010, s. 353-358 
292 KOČOVÁ, Klára. Domácí násilí a tzv. vykázání – nový institut právního řádu ČR. Bulletin advokacie. 

2007, (10), s. 34-38 
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právě toto může osobě ohrožené sloužit jako odrazový můstek, aby se necítila sama, aby 

získala pocit, že je možnost, jak se z tohoto začarovaného násilného kruhu vymanit. 

K činnosti intervenčních center více informací v podkapitole 5.5. 

 

5.4 Ochrana v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí 

Jak jsem již uváděla v části zabývající se dětskými obětmi domácího násilí (bod 

2.2.7), děti žijí v 80 % domácností, kde dochází k domácímu násilí a přibližně ve 48 % 

jsou přímými svědky tohoto násilí, čímž trpí, jako by samy byly týrány. 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“) byl 

ve vztahu k domácímu násilí orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“ 

vykládán nejednotně. Právě proto bylo vydáno Metodické doporučení MSPV č. 3/2010, 

k postupu OSPOD v případech domácího násilí. OSPOD se zaměřují z pohledu domácího 

násilí zejména na děti dle ust. § 6 písm. a) bod 2, 3 ZSPOD, tedy ty, jejichž rodiče neplní 

povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva 

plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále pak dle písm. g) téhož ustanovení se ochrana 

zaměřuje na děti, jež jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami 

odpovědnými za výchovu dítěte.  

OSPOD jsou především povinny vyvíjet preventivní a poradenskou činnost dle 

ust. § 10 a násl. ZSPOD, dále musí využívat všech zákonných prostředků od těch nejméně 

radikálních až po ty závažnější.293 Zákon pak mimo jiné ukládá OSPOD poskytovat 

intervenčnímu centru údaje na žádost, a OČTŘ oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, 

že byl spáchán na dítěti trestný čin, nebo že dítě bylo ke spáchání trestného činu použito, 

nebo že dochází k násilí mezi rodiči, apod.294  

ZSPOD v ust. § 16 odst. 1 upravuje povinnost OSPOD podat neprodleně návrh 

soudu na vydání předběžného opatření (srov. ust. § 924 OZ), pokud se dítě ocitne ve stavu 

nedostatku řádné péče, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný 

důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen. Odstavec druhý téhož ustanovení pak 

                                                           
293 Srov. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; ŽATECKÁ, Eva; DÁVID, Radovan; KORNEL, Martin. Právo proti 

domácímu násilí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-381-3. s. 60-62 
294 Srov. ustanovení § 51 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
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upravuje možnost k podání návrhu na vydání předběžného opatření na uložení opatření 

k ochraně dítěte před domácím násilím dle ust. § 452 ZŘS, jestliže je dítě vystaveno 

tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem 

ve společné domácnost. 

Ačkoliv se v poslední době setkáme s názory, že se právní úprava násilí na dětech 

a možnosti ochrany dětských obětí pozitivně proměňuje, mám dojem, že zatím ne 

dostatečně. Stejně jako ve vztahu k dospělým obětem je zde třeba poukázat na absentující 

zaměření na pomoc a „převýchovu“ osob násilných. Navíc děti jsou specifickou skupinou 

obětí, a proto je třeba k nim přistupovat o to víc opatrně, odborně a profesionálně, aby 

nedošlo k zakořenění pocitu, že je násilí legitimním způsobem, jak řešit spory, a že jsou 

tzv. samy proti světu. Více než kde jinde tak spatřuji potřebu interdisciplinární spolupráce 

zainteresovaných institucí právě v případech, kdy jsou do domácího násilí vtaženy děti.  

 

5.5 Síť intervenčních center 

Dalším pilířem (vedle ochrany poskytované Policií ČR a českými soudy) 

v ochraně obětí před domácím násilím jsou tzv. intervenční centra, která představují 

navazující sociální službu pro osoby ohrožené. Tato centra jsou zřizována krajskými 

úřady, slouží k poskytování bezprostřední, bezplatné, individuální psychologické 

a sociální pomoci ambulantní, nebo azylové povahy obětem domácího násilí. Pro první 

fázi řešení domácího násilí je tedy typický mocenský zásah státu nejčastěji 

prostřednictvím policejních orgánů, zatímco v druhé fázi se jedná o poskytování odborné 

pomoci z řad profesionálních psychologů, sociálních pracovníků a právníků. Třetí fází je 

pak období po skončení vykázání, kde si osoba ohrožená již na základě získaných rad 

od odborníků musí sama rozhodnout, jakou cestou se vydá a případná další pomoc 

intervenčního centra je již motivována zájmem samotné osoby ohrožené. V mnoha 

případech však již v průběhu doby, kdy je osoba násilná vykázána, přistoupí osoba 

ohrožená k podání návrhu na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti 

domácímu násilí dle ZŘS. 

Činnost intervenčních center je upravena především v zákoně č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, konkrétně pak v ust. § 60a tohoto zákona. Jak již bylo uvedeno 
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výše, nejpozději do 48 hodin od doručení úředního záznamu o vykázání intervenčnímu 

centru je osobě ohrožené nabídnuta pomoc. Smyslem intervenčních center je pomoc 

ohroženým osobám v jejich krizové situaci a ulehčit jim návrat k běžnému způsobu 

života.295  

Bohužel, ačkoliv je to vcelku pochopitelné, se ve vztahu k domácímu násilí 

zaměřuje mnoho aktivit na pomoc obětem domácího násilí. Z hlediska preventivního by 

však bylo vhodné zaměřit se též na práci s osobami násilnými. Ačkoliv jsou v České 

republice již zřízeny terapeutické programy na pomoc násilným osobám, jsou doposud 

realizovány pouze na dobrovolné bázi, věřím, že by bylo na místě, zaměřit pozornost též 

na tuto stránku domácího násilí a na práci s osobami násilnými a hledat možnosti jejich 

nápravy.296 V tomto ohledu se domnívám, že by bylo vhodné se inspirovat v zahraničních 

právních úpravách, kde soudně nařízené programy vyžadují po osobách násilných, aby se 

povinně účastnily po určitou dobu setkání v rámci intervenčního programu pro pachatele 

domácího násilí.297 

Činnost intervenčních center je dle mého názoru naprosto klíčová, jelikož osoby 

ohrožené se často ocitají v sociální izolaci, bez dostatečných finančních prostředků a jsou 

odkázány na život s násilnou osobou. Právě činnost intervenčních center jim tak může 

v mnoha směrech pomoci a nabídnout jim úkryt, materiální pomoc, psychologickou 

pomoc a v neposlední řadě též právní poradenství, jak v konkrétním případě mohou 

postupovat. Oběti domácího násilí v těžkých chvílích potřebují dle mého názoru 

především pochopení a odborný poradenský servis, aby oběť věděla, jaké má v dané 

situaci možnosti. 

 

                                                           
295 K tomuto více viz. ŠEVČÍK, Drahomír; ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika 

a intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, s. 144-148 
296 VANDUCHOVÁ, Marie. K právní ochraně obětí domácího násilí. In: Obete kriminality: zborník 

prískpevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v 

Bratislave = Victims of crime : proceedings of the International Conference, held on 25th November 2010, 

Pan European University Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola Fakulta práva, 2010, s. 

353-358 
297 VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 

2008, s. 125-145 
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6. Úvahy de lege ferenda 

 Z důvodu omezení rozsahu práce zde není zahrnuta kapitola zabývající se 

srovnáním české a zahraniční právní úpravy, co do problematiky domácího násilí. 

V porovnání se zahraničními úpravami se nacházíme s obsáhlostí právní úpravy 

a s počtem institutů sloužících k ochraně obětí ve zlatém středu, a jsou zde nepopiratelné 

tendence tento rozsah úpravy rozšířit. Významný pozitivní posun spatřuji v nově pojaté 

úpravě předběžných opatřeních dle OZ, ale také v přijetí ZOTČ a s tím spočívající 

novelizací předpisů souvisejících (především trestního řádu). Vytvořit komplexní systém 

opatření na úrovni vlády ČR je účelem Akčního plánu298 na léta 2015-2018, jehož 

realizací by mělo dojít ke zlepšení současné úrovně ochrany, k zefektivnění prevence 

a k rozvoji vzdělávání příslušných profesí. 

 Ve vztahu k ZOTČ praxe odhalila jisté problematické aspekty, které souvisí 

s prosazováním práv obětí trestných činů v trestním řízení. Jak jsem již uváděla, 

ust. § 8 ZOTČ je uložena povinnost Policie ČR a policejních orgánů poskytovat poměrně 

široké spektrum informací oběti trestného činu. S ohledem na pochopitelné rozrušení 

a psychický stav oběti při prvním kontaktu s policisty však lze mít za důvodné, že striktní 

vykládání tohoto ustanovení povede k jeho neefektivnosti a mohlo by dojít až ke zmaření 

účelu trestního řízení, pokud by toto informační zahlcení oběti vedlo k jejímu ovlivnění 

natolik, že by odmítala vypovídat, anebo že by její výpověď byla podstatně zkreslena. 

Domnívám se tedy, že by bylo vhodnější změnit znění tohoto ustanovení ve smyslu 

povinnosti Policie ČR a policejních orgánů tak, aby spojení „při prvním kontaktu“ bylo 

nahrazeno formulací „od prvního kontaktu s příslušným orgánem bez zbytečného 

odkladu“. Spolu s tímto by bylo vhodné doplnit ustanovení, které by opravňovalo 

rozlišovat rozsah a podrobnost poskytovaných informací dle individuálních potřeb 

konkrétního případu domácího násilí.299 Ust. § 160 odst. 2 TŘ stanoví povinnost zaslat 

poškozenému na jeho žádost opis usnesení o zahájení trestního stíhání. Ovšem jak jsem 

již nastínila v podkapitole 4.2, v praxi není tento postup vhodný, jelikož ještě 

                                                           
298 Aktuálně – Vláda schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 

– 2018. Vláda ČR [online]. 2015 [cit. 20. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-

uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-

podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/ 
299 Shodně též JELÍNEK, Jiří a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2., dopl. 

a rozš. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 60-61 
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před výslechem osoby poškozené jako svědka se tato seznámí s popisem skutku 

a zákonnou kvalifikací trestného činu, ze kterého je dotyčný viněn. 

Taktéž ve vztahu k přestupkovému zákonu by bylo na místě pár legislativních 

změn. Konkrétně mám na mysli přehodnotit stíhání přestupků dle ust. § 49 PřestZ 

z úřední povinnosti. Dle ust. § 68 odst. 1 PřestZ se mnohé přestupky vyskytující se 

v souvislosti s domácím násilím projednávají pouze na návrh, což podobně jako v případě 

souhlasu poškozeného s trestním stíháním spatřuji za obdobně nešťastné z pohledu osoby 

oběti, která je vystavena nátlaku ze strany osoby násilné a navíc se může cítit zodpovědná 

za případný postih násilníka. 

Jako další krok ke zlepšení právního rámce pro řešení případů domácího násilí 

spatřuji zúžení (či alespoň zrevidování) výčtu případů, kdy je třeba k trestnímu stíhání 

souhlasu poškozeného. Stále je dle ust. § 163 TŘ vyžadován souhlas poškozeného 

k trestnímu stíhání velkého výčtu úmyslných trestných činů, jenž jsou považovány 

za trestné činy související s domácím násilím, respektive jenž jsou páchány v situacích 

domácího násilí, jak jsem již nastínila v podkapitole 4.3 této práce. 

V závěru této kapitoly bych si dovolila uvést úvahu, že doposud bylo věnováno 

málo pozornosti osobám násilným, což z hlediska prevence spatřuji jako praktický 

nedostatek. Jistě by bylo na místě zaměřit se také na osoby násilné a možnosti jejich 

nápravy, tedy rozšířit realizaci terapeutických programů pro násilné osoby a přejít 

k jinému než dobrovolnému režimu v případě jejich využívání. 
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Závěr 

Závěrem bych ráda dodala, že vzhledem k závažnosti následků, je dobře, že se 

tento fenomén dostává do podvědomí společnosti a stává se předmětem zájmu médií 

na celém světě.  

Tato práce nahlíží na problematiku domácího násilí genderově neutrálně, jelikož 

mám za to, že výsledky různých výzkumů jasně dokazují, že se nelze vymezovat pouze 

vůči jedné skupině ohrožených osob, která by naplňovala představu o ideální oběti. 

Domácí násilí zanechává kritické následky na psychickém i fyzickém zdraví každého 

jedince, který se stane osobou ohroženou domácím násilím. Domnívám se, že genderově 

orientovaný přístup k tomuto problému nepřímo podněcuje strach těchto obětí, mezi které 

lze řadit například muže, homosexuály a seniory, z oznámení takového činu, jelikož se 

velmi bojí výsměchu a nepochopení ze strany společnosti.  

Jak jsem již uvedla ke konci této práce, česká právní úprava prodělala 

v posledních letech významný pozitivní posun, došlo k rozšíření práv obětí v souvislosti 

s přijetím zákona o obětech trestných činů. O účinnou ochranu obětí a postih násilných 

osob se současně snaží i občanský zákoník a soukromé právo v podobě předběžných 

opatření ve věcech domácího násilí. Dle mého názoru je podstatné taktéž zavedení 

předběžných opatření obsažených v trestního řádu, které mimo jiné poskytují ochranu 

obětem trestných činů, kde dřívější praxe potvrdila nedostatečnost ukládání pouhých 

omezení obviněnému. Tento institut vyplnil dle mého názoru mezeru v našem právním 

řádu, kdy předběžná opatření byla již dříve zahrnuta do řízení civilního, avšak v řízení 

trestním dlouhou dobu absentovala. Z mého pohledu je předběžná pomoc velmi důležitá, 

jelikož takové instituty (například vykázání) pomáhají reagovat v krátkém čase 

na nastalou situaci a včas tak poskytovat oběti potřebnou pomoc a ochranu. Každý další 

institut, ať už v jakékoliv právní oblasti, znamená posílení postavení oběti a zvýšení jejích 

šancí na brzké vyřešení její nelehké situace.  

V současnosti poskytují právní i neprávní instituty vcelku ucelenou ochranu 

obětem domácího násilí. Oběť má možnost v prvních chvílích, kdy je takovému násilí 

vystavena, zkontaktovat pracovníky intervenčního centra a využít zde odborné, lidsky 

koncipované právní, ale i psychologické a sociální pomoci. 
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Ačkoliv ani naše právní úprava není dokonalá a praxe jistě ukáže i chyby další, 

které bude třeba napravit, dovolím si tvrdit, že současný stav poskytuje obětem domácího 

násilí poměrně vysoký standard, který do budoucna, doufejme, bude stále vzrůstat. Aby 

tomu tak bylo, bude třeba neustat v kritickém nazírání na účinnost právní úpravy 

a současně pokračovat ve vzdělávání osob z pomáhajících profesí. Jak jsem již uvedla, 

neméně důležitým aspektem je též osvěta veřejnosti, jelikož právě pochopení ze strany 

okolí by mohlo přinést snížení latence případů domácího násilí a zvýšit odvahu 

ohrožených osob svěřit se se svým problémem, potažmo vyhledat přímo pomoc.  

Touto diplomovou prací jsem chtěla přinést ucelený přehled o fenoménu 

domácího násilí, tedy sociálně patologickém jevu, se kterým se potýká celá společnost. 

Především jsem chtěla umožnit poznání a pochopení aspektů domácího násilí v jeho 

různorodosti a komplikovanosti, a to jak z hlediska trestněprávního, tak z pohledu 

kriminologického, společně s přehledem aktuální právní úpravy domácího násilí 

v českém právním řádu. Ve své práci jsem zvolila užití metody kompilace a komparace, 

kdy jsem získávala, analyzovala a porovnávala informace obsažené v odborné literatuře, 

článcích, legislativě a současně též informace získané z internetových zdrojů. 

Ačkoliv si uvědomuji, že potírání kriminality vyskytující se ve formě domácího 

násilí je úkol velmi náročný, zastávám názor, že potřebná míra medializace a edukace 

společnosti by mohla přinést alespoň určitý pozitivní posun. Stejně tak je třeba vyvinout 

snahu zaměřenou na legislativní změny a konstruktivní úpravy právních předpisů, které 

by poskytly osobám ohroženým domácím násilím potřebnou ochranu. Tento proces jistě 

není otázkou vyřešitelnou v horizontu pár měsíců, ale je důležité uvědomit si, kam pohled 

společnosti na tento jev došel za uplynulých čtyřicet let. Proto je stejně tak důležité 

přizpůsobit právní řád současným požadavkům, jakož i osvěta společnosti v co největší 

možné míře, jelikož jak se již ukázalo, pokud společnost vnímá určitý jev negativně, 

snáze se proti němu bojuje. 
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TZ Trestní zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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ZŘS Zákon o zvláštních 
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soudních 

PolČR Zákon o Policii ČR Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních 

Ústava  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky 

PřestZ Přestupkový zákon Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

ZSPOD Zákon o SPOD Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí 
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Abstrakt 

 Tématem předkládané diplomové práce jsou „Trestněprávní a kriminologické 

aspekty domácího násilí“. Fenomén domácího násilí prostupuje celou společnost, jedná 

se o celospolečenský problém, který se vyskytuje již velmi dlouho. Zpočátku bylo domácí 

násilí chápáno jako soukromý problém, do kterého by stát neměl zasahovat. V posledních 

třiceti letech se tento přístup změnil, vnímání domácího násilí prodělalo velkou změnu. 

Společnost začala tuto problematiku vnímat jako celospolečenský veřejný problém, který 

vyžaduje též zásah státu. Domácí násilí si žádá svou komplexností interdisciplinární 

přístup.  

V úvodní části je domácí násilí definováno jako pojem a současně v obecné rovině 

též popsáno. Následující část je věnována popisu domácího násilí jako takového. Popsány 

jsou znaky domácího násilí (jakými je neveřejnost, opakování, dlouhodobost, nerovné 

postavení stran, případně eskalace atd.), jeho druhy a formy, zákonitosti a specifika, které 

jej diferencují od jiného násilného jednání. Dále jsou popsány příčiny domácího násilí 

a jednotlivé teorie zabývající se důvody vedoucími k domácímu násilí. Ke konci první 

kapitoly je nastíněna role genderu v domácím násilí.  

Kriminologická část této práce přináší pohled na pachatele domácího násilí, dále 

na oběť domácího násilí a bližší vymezení jednotlivých skupin obětí. Je zde také obsažen 

viktimologický pohled na tuto problematiku. Cílem této části je uvést domácí násilí v jeho 

komplexnosti a nastínit specifika pachatelů a obětí domácího násilí. Pro lepší přehlednost 

jsou jednotlivé skupiny pachatelů i obětí členěny v samostatných bodech. Další kapitoly 

jsou věnovány právním aspektům domácího násilí, kde je přiblížena současná právní 

úprava v České republice. Nejdříve z pohledu trestního práva hmotného, dále z pohledu 

trestního práva procesního a nakonec z pohledu právních předpisů stojících mimo 

trestněprávní úpravu. Cílem kapitol zabývajících se právní úpravou domácího násilí 

v České republice je poskytnout ucelený přehled institutů, které jsou v současnosti 

v našem právním řádu k dispozici.  

V poslední kapitole je uvedeno několik myšlenek de lege ferenda ve vztahu k této 

problematice. V závěru je shrnut obsah práce a zhodnocen stav současné právní úpravy 

tohoto fenoménu v České republice. 
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Abstract 

The topic of the thesis is "Criminal Law and Criminological Aspects of Domestic 

Violence". The phenomenon of domestic violence transpires through the whole society; 

it is a socially-wide issue which has been present for a long period of time. Initially, 

domestic violence was considered to be a private problem not to be intervened 

by the state. However, in last 30 years this attitude has changed and the interception 

of domestic violence gone through a significant transformation. The society started 

to recognize this issue as a subject of a public concern which requires also state 

intervention. The complexity of domestic violence requires interdisciplinary approach. 

The first part of the thesis provides definition and general description of domestic 

violence. It describes elements of domestic violence (such as privateness, recurrence, 

long-term, inequality of the involved parties, escalation, etc.), its kinds and forms, rules 

and specifics which differentiates domestic violence from other types of violent conduct. 

Further, it describes causes of domestic violence and theories of causes leading to its 

occurrence. The end of the first chapter deals with the role of gender in domestic violence.  

Criminological part of the thesis presents view on the perpetrators and victims 

of domestic violence and more detailed description of individual types of victim. 

The chapter also includes victimological perspective on the subject matter. The purpose 

of this part is to introduce domestic violence in its complexity and to outline specifics 

of the perpetrators and victims of domestic violence. For the sake of clarity, individual 

groups of victims and perpetrators are divided into separate points. Next chapters focus 

on legal aspects of domestic violence and current legislation in the Czech Republic – from 

the point of view of criminal substantive law, criminal procedural law as well as non-

criminal laws. The aim of the chapters dealing with the Czech legislation on domestic 

violence is to provide a comprehensive overview of the institutes which are currently 

available in Czech law.  

The last chapter introduces several de lege ferenda ideas relating to the subject 

of this thesis. In the conclusion, it summarizes the content of this paper and assesses 

current legal regulation of the phenomenon in the Czech Republic.                       

 



104 
 

Název práce v anglickém jazyce 

Criminal Law and Criminological Aspects of Domestic Violence 

 

Klíčová slova 

Domácí násilí 

Oběť domácího násilí 

Pachatel domácího násilí 

Vykázání 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí 

 

Keywords 

Domestic violence 

Victim of domestic violence 

Perpetrator of domestic violence 

Expulsion 

Abuse of person living together in the dwelling 

  



105 
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Statistika vykázání v roce 2015 a v předchozích letech300 

PŘEHLED POČTU VYKÁZÁNÍ DLE KRAJŮ V ROCE 2015   

KRAJ 
  

 CELKEM I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Jihočeský 1 5 6 3 6 6 4 4 5 5 4 4 
53 

Jihomoravský 8 8 6 13 8 16 16 3 8 8 12 13 
119 

Karlovarský 7 7 9 7 9 3 8 8 6 6 9 13 
92 

Královéhradecký 4 0 5 7 2 5 2 2 2 2 2 0 
33 

Liberecký 4 5 7 5 8 4 6 3 3 8 8 15 
76 

Moravskoslezský  7 7 9 11 8 9 10 18 8 11 11 10 
119 

Olomoucký 9 8 12 20 9 3 5 3 11 12 5 10 
107 

Pardubický 5 9 8 12 4 4 3 3 2 4 3 11 
68 

Plzeňský 4 3 2 1 2 3 0 3 2 3 0 4 
27 

Hlavní město 

Praha 
18 11 20 18 12 14 17 21 15 15 12 22 

195 

Středočeský 8 9 8 11 10 8 9 5 8 4 11 13 
104 

Ústecký 12 11 15 20 12 11 16 11 7 15 22 14 
166 

Vysočina 6 7 7 7 13 8 7 2 1 3 6 3 
70 

Zlínský 5 2 5 4 5 8 4 12 4 6 10 12 
77 

CELKEM 

VYKÁZÁNÍ 98 92 119 139 108 102 107 98 82 102 115 144 1306 

z toho opakovaná 12 9 16 24 12 13 19 10 12 16 18 19   

tj. v % 12% 10% 13% 18% 13% 13% 18% 10% 15% 16% 16% 13%  

 

 

 

 

                                                           
300 Statistiky. Bílý kruh bezpečí, o.s. [online]. 2015 [cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.domacinasili.cz/statistiky/ 
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PŘEHLED POČTU VYKÁZÁNÍ DLE KRAJŮ V LETECH   

KRAJ 

 

 CELKEM 

2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 2015 

Jihočeský 50 37 35 84 72 64 63 56 54 515 

Jihomoravský 82 72 82 87 118 150 128 118 124 961 

Karlovarský 32 46 49 79 137 111 97 114 93 758 

Královéhradecký 34 22 16 44 45 52 41 35 32 321 

Liberecký 30 36 68 62 82 104 113 100 79 674 

Moravskoslezský  213 110 111 108 135 97 107 124 112 1117 

Olomoucký 44 35 43 61 112 100 94 87 109 685 

Pardubický 61 39 44 73 92 104 83 80 69 645 

Plzeňský 16 22 14 27 23 30 39 42 31 244 

Hlavní město Praha 59 34 48 104 123 138 155 213 192 1066 

Středočeský 79 67 59 64 121 106 111 119 104 830 

Ústecký 81 87 134 133 202 204 156 137 163 1297 

Vysočina 32 26 39 51 42 43 73 74 77 457 

Zlínský 49 46 36 81 126 102 101 83 67 691 

CELKEM 

VYKÁZÁNÍ 
862 679 778 1058 1430 1405 1361 1382 1306 10261* 

 

 *Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015 se jedná celkem o 10 261 případů vykázání.  
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Příloha č. 2: Frekvence uvedených trestných činů v letech 2012 – 2015301 

 

 

                                                           
301 Statistické přehledy kriminality. Policie ČR [online]. 2016 [cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
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Příloha č. 3: Frekvence uvedených trestných činů zjištěných Policií ČR 

v roce 2016 

 

 V porovnání s ostatními uvedenými trestnými činy je znatelně vyšší výskyt 

trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. To proto, že skutková 

podstata tohoto trestného činu není naplňována pouze v souvislosti s domácím násilím, 

ale i v souvislosti s jakýmkoliv jiným mařením výkonu úředního rozhodnutí. Toto 

hledisko bohužel policejní statistiky nezohledňují. 

 

11 6 8 9

306

0

50

100

150

200

250

300

350

Leden - únor 2016

Týrání osoby žijící ve společném obydlí Týrání svěřené osoby

Nebezpečné pronásledování Znásilnění

Maření výkonu úředního rozhodnutí


