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Úvod
Domácí násilí není problémem jednoho vztahu, jedné rodiny, jedné země,
kontinentu či jedné kultury. Jde o jev vyskytující se napříč sociálními vrstvami
i historickými obdobími. Útočí v místě, kde by se jedinec měl cítit nejbezpečněji,
a to v rodině či vztazích jí obdobných.
Důraz kladený na rovné postavení žen, mužů i dětí v dnešní společnosti je
obrovský.

Například

postavení

žen

v

pracovním

prostředí

a jejich

znevýhodňování je věnována intenzivní pozornost, samozřejmé je v moderním
světě volební právo žen, svobodná volba partnera, svoboda mít či nemít rodinu.
Právu seniorů na důstojné stárnutí, důraz na rozvíjení jejich zájmů jako
rovnocenných členů společnosti, nikoliv neproduktivních osob, které jsou již jen
na obtíž, se věnuje řada neziskových organizací. Také je běžný důraz na
správnou výchovu dětí, jejich rodinné zázemí, snaha chránit je před dopady
špatných vztahů mezi jejich rodiči v případě rozvodu. Všechny tyto aktivity cílí na
faktickou nerovnost, která ve společnosti existuje a která je důvodem negativních
dopadů, jimž se snaží bránit či je alespoň minimalizovat. Mimo výše uvedené je
jejím důsledkem také fenomén domácího násilí. Přes průzkumy, které poukazují
na muže jako oběti domácího násilí, je nevyvratitelným faktem, že jeho obětí se
nejčastěji stávají ženy. Ty jsou, stejně jako děti či senioři, v patriarchální
společnosti v postavení slabšího jedince. Ano, patriarchální rodina v tradičním
slova smyslu již je minulostí. Nelze však předpokládat, že vzorce zakořeněné ve
společnosti po stovky let vymaže několik desítek let boje za rovnoprávnost.
Pojem domácí násilí je v posledních letech skloňován velmi často jak odbornou,
tak i laickou veřejností. Domácí násilí je jevem latentním, osvětové kampaně,
akční plány, činnost státních i nestátních neziskových organizací tedy hrají, více
než jinde, důležitou roli. Jde totiž o jev vyskytující se převážně v intimní sféře
rodiny. Rodinný život každého jedince byl po dlouhou dobu čistě privátní
záležitostí, do které stát nechtěl a do jisté míry by ani neměl zasahovat.
Uspořádání vztahů v rodině a postavení každého v ní tak záleželo na jejích
vnitřních pravidlech. To je samozřejmě v pořádku, ale jen pokud takové
uspořádání nepřekračuje jisté hranice. Hranice ochrany zdraví, důstojnosti
či života člověka. Posun ve společnosti v oblasti vnímání domácího násilí jako
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fenoménu, kdy je ingerence státu do soukromí rodiny nutná, je otázkou
posledních pár desítek let.
Změny v povědomí české veřejnosti v oblasti této problematiky doznaly díky
osvětovým kampaním konaným od konce devadesátých let značných rozměrů.
Tak v roce 2001 dle výsledků Reprezentativního výzkumu STEM ve velkém
procentu populace přetrvávaly mýty o domácím násilí, kdy dvě třetiny
respondentů byly přesvědčeny, že domácího násilí se nedopouštějí “slušní” lidé,
tři pětiny považovaly oběť domácího násilí za navenek zakřiknutou, submisivní
ženu. 71% se pak klonilo k názoru, že domácí násilí je třeba řešit a tento
problém nelze tolerovat.1
Druhý Reprezentativní výzkum Agentury STEM, který proběhl o pět tet později,
přinesl zprávy o pozitivním pokroku veřejnosti v oblasti informovanosti
o fenoménu domácího násilí. V roce 2005 již 85% veřejnosti považuje domácí
násilí za závažný problém, značná většina občanů je přesvědčena, že se
o problému více mluví, poněkud menší poté o tom, že stát pro řešení problému
více dělá. Mýty o domácím násilí ovšem ve společnosti přetrvávají. 2
Dle jednoho z posledních výzkumů provedeného v této oblasti organizací
SocioFactor v letech 2015 až 2016 je 83% respondentů přesvědčeno
o potřebnosti zásahu státu v případech domácího násilí, stejné procento
souhlasí, že domácího násilí se dopouštějí i osoby známé na pracovišti svým
slušným chováním. 41% respondentů je stále přesvědčeno o tom, že obětí
domácího násilí se obvykle stávají “puťky” nebo “bačkory”.3 Snaha o vyvracení
mýtů o domácím násilí dopadá dle provedených výzkumů částečně na úrodnou
půdu. Mýtem s nejdelšími kořeny je ten o zakřiknuté, tiché, submisivní oběti, což
je na jednu stranu pochopitelné, na stranu druhou při bližším seznámení se
s problematikou domácího násilí a jeho velmi plíživým rozvojem ve vztahu je
zřejmé, že vnější vystupování (potenciální) oběti nehraje nijak zásadní roli.

1

Reprezentativní výzkum 2001 – STEM [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z:
http://www.domacinasili.cz/statistiky/reprezentativni-vyzkum-2001-stem/
2
STEM PRO BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ A PHILIP MORRIS ČR. Domácí násilí II.: Shrnutí základních
výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR
a.s. 2006 [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z:
http://www.donalinka.cz/files/news/15/files/informzprastem.doc
3
TOPINKA, Daniel. Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Ostrava: SocioFactor
s.r.o. 2016. ISBN 9788090661509, s. 45.
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Významný posun zaznamenala i česká právní úprava, která se od represivních
opatření trestního práva propracovala k široké úpravě preventivních opatření,
která jsou vhodnějším prostředkem ochrany osoby, která je domácím násilím
ohrožena.
Tato práce je zaměřena na trestněprávní aspekty domácího násilí, které jsou
ovšem pro komplexnost tohoto patologického jevu od ostatních právních
prostředků ochrany před domácím násilím neoddělitelné.
Stavebním kamenem seznámení se s problematikou domácího násilí je
pochopení pojmu, jeho znaků a druhů, v nichž se vyskytuje. Prvně tedy autor
přistupuje k rozebrání pojmu domácího násilí, bližšímu pohledu na jeho znaky,
na základě kterých předkládá jeho možnou definici s ohledem na fakt, že
neexistuje ani právní, ani teorií shodně uznávaná definice tohoto pojmu. Pro
reálnější představu čtenáře dále uvádí typické druhy domácího násilí, se kterými
je možné se setkat, a náhled do typologie pachatele i oběti. Závěrem tohoto
širšího popisu daného fenoménu předkládá možnosti řešení domácího násilí ze
strany práva i společnosti.
V posledních několika letech se domácímu násilí dostává značné pozornosti
nejen na úrovni jednotlivých států, ale i mezinárodní. Úmluva o prevenci
a potírání násilí na ženách a domácího násilí (také Istanbulská úmluva) je
významným počinem v této oblasti, kdy se jako první mezinárodní úmluva
uceleně věnuje jen a pouze problematice násilí páchaného na ženách
a domácího násilí. V práci je stručně popsán proces jejího vytvoření
a následného přistupování států k ní, a to se zaměřením na Českou republiku
a její sousední státy. Prostor je věnován i jejímu stručnému popisu a přínosům.
Celá práce je pak prostoupena na několika místech srovnáním obsahu
jednotlivých článků úmluvy vzhledem k úpravě dotčené problematiky v českém
právním řádu.
Stručným popisem vývoje právní úpravy domácího násilí v České republice
dochází k překlenutí práce do její stěžejní části - tedy právě k jeho úpravě
v českém právním prostředí.
Domácí násilí se, vzhledem k rozmanitosti jeho druhů, v trestním právu hmotném
dotýká hned několika trestných činů. Práce se zabývá rozborem vybraných
skutkových podstat a jejich užití v návaznosti na domácí násilí. Konkrétně jde
o trestné činy týrání osoby žijící ve společném obydlí, týrání svěřené osoby,
8

omezování osobní svobody, znásilnění, zabití a trestné činy nebezpečného
vyhrožování a nebezpečného pronásledování.
V další části spadající pod hmotněprávní úpravu se práce zaměřuje na trestání
takových skutků v praxi, na možnosti, které trestní právo nabízí pro postih
pachatele a vhodnost užití konkrétních forem postihu pachatele.
V části věnované úpravě procesněprávní najdeme vedle prostředků trestního
práva také prostředky správní či občanskoprávní. Důvodem je jejich silná
vzájemná provázanost, kdy autor popisuje užívání jednotlivých prostředků
ochrany či postihu v jejich postupném sledu s ohledem na užívání takových
v praxi.
Od vykázání jako prostředku správního práva, který je často prvním institutem
užitým v souvislosti s domácím násilím, postupuje přes aktivity intervenčních
center k úpravě ochranných opatření v trestním i občanském právu a jejich
vzájemnému porovnání. Text se věnuje také možnosti uznávání a výkonu
předběžných opatření plynoucích ze zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních.
Dále se zaměřuje na poškozeného a oběť trestného činu, jejich práva
a postavení v trestním řízení i mimo něj. V souvislosti s nimi je širší pozornost
věnována souhlasu poškozeného s trestním stíháním. Pozornost je věnována
i vazbě zejména jako prostředku ochrany oběti trestného činu a zajištění důkazů
a opatřením, jimiž je možné takovou nahradit. Následně popisovaný výslech
oběti jako svědka v různých stádiích trestního stíhání či dokonce před jeho
zahájením je složitou a diskutovanou problematikou, a to i v souvislosti s případy
domácího násilí právě pro specifické chování jeho obětí. Kapitola nabízí i krátký
vhled do užívání speciálních výslechových místností.
V poslední části se autor věnuje průzkumům zaměřeným na domácí násilí, a to
z různých úhlů pohledu. Tuto kapitolu zakončuje předestřením vybraných
výstupů průzkumu mezinárodního - konkrétně průzkumu na půdě Evropské unie,
a to s ohledem na Istanbulskou úmluvu, které je v práci věnována pozornost.
Cílem práce je podat přehled o trestněprávní úpravě domácího násilí v českém
právním prostředí, a to s důrazem na stránku procesněprávní. V návaznosti
na podpis a plánovanou ratifikaci Istanbulské úmluvy a prozatím neprovedené
změny trestního práva je také cílem porovnat úpravu vybraných ustanovení
českého právního řádu s jejími požadavky a definicemi jí nově zavedenými.
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1. Domácí násilí
Definici domácího násilí v českém právním řádu nenajdeme. Pojem lze rozdělit
na dvě části, tedy samotný pojem násilí a jeho upřesnění jako násilí domácí.
“Násilím obecně rozumíme zlé nakládání, tělesné útoky, pohrůžky obdobným
násilím, nebo jednáním, které působí újmu na fyzickém, sexuálním, nebo
psychickém zdraví. Jde o agresi jedné osoby proti druhé (nebo jejich většímu
počtu), jejímž cílem je ublížit, poškodit, poranit nebo zabít.” 4 Násilí není, stejně
jako domácí násilí, českým právním řádem definováno, přestože je pojem násilí
v právních normách užíván.
Násilí ve společnosti existuje od pradávna. Jejím postupným vývojem začíná být
na násilí nahlíženo jako na něco, co již není sociálními normami přijatelným
jevem, a tak dochází k jeho kriminalizaci. Společnost se ovšem pochopitelně
nejdříve zaměřuje na prvky násilí, jež jsou viditelné, až po regulaci těchto se
pozornost věnuje násilí domácímu, tedy násilí, které často není zjevné, je skryté,
probíhá za zdmi garsonky v panelovém domě, ale i zdmi třípatrové vily. Nepojí
se na sociální statut, nepojí se pouze k mužům či ženám, ke kriminálníkům,
nezáleží na věku. Záleží na tom, že není vidět.

1.1. Znaky domácího násilí a jeho definice
Obecná shoda mezi autory odborné literatury panuje ve znacích domácího násilí,
za které považujeme:
1) rozdělení rolí
Násilná osoba a oběť mají své postavení v konfliktech jasně vymezeno, lze říci,
že nezáleží, jaká bude podstata hádky, kdo bude v právu, kdo bude mít pravdu role jsou určeny již před začátkem dalšího konfliktu.
2) neveřejnost

4

VOŇKOVÁ, Jiřina, SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k
1.1.2016. 3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. ISBN 9788090456457, s. 19.
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Jak již plyne z názvu tohoto fenoménu, děje se zpravidla v soukromí, oběť se za
svoji situaci stydí, snaží se viditelné projevy skrývat. Přesto se jednotlivé
incidenty mohou vyskytovat i na veřejnosti, ty pak často oběť bagatelizuje.
3) opakování a dlouhodobost
K útokům dochází opakovaně, nejde o jednotlivý incident. Ten může ovšem
naplňovat znaky jiného trestného činu (ublížení na zdraví, omezování či zbavení
osobní svobody a podobně).
4) eskalace
Eskalací rozumíme postupný nárůst závažnosti ataků, zpravidla se zpočátku
psychické násilí prováděné formou nadávek a ponižování mění v ataky fyzického
rázu rozličného charakteru - házení věcmi, jejich rozbíjení, útoky na domácí
mazlíčky či osoby oběti blízké jako prostředek nátlaku, až k útokům ohrožujícím
oběť na zdraví či v krajním případě na životě.5 Eskalace již není považována za
bezpodmínečný znak všemi autory. Domácí násilí jako fenomén stále
poznáváme, nová data potvrzují i dlouhodobé násilí konstantní formy, kdy
k eskalaci nedochází.6
Jednotlivé definice se v publikacích různých autorů liší, společné mají to, že
převážně staví právě na výše uvedených znacích. Zákon č. 135/2006, který byl
významným krokem v regulaci domácího násilí, jej nedefinuje v samotném znění,
nýbrž v důvodové zprávě, a to jako “opakované násilné jednání nebo opakované
vyhrožování násilným jednáním, v důsledku kterého dochází, nebo hrozí, že
dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské
důstojnosti, mezi osobami, které jsou nebo byly 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 výhružky útokem směřují.”7 Mnohost jednotlivých
útoků však není vnímána jako nepominutelný znak ve všech právních
prostředích, jako příklad může sloužit britská úprava, která (stejně jako

5

ŠEVČÍK, Drahomír., ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence.
Praha: Portál, 2011. ISBN 9788073676902, s. 38.
6
Srov. tamtéž.
7
VLÁDA: Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím.
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Doporučení č.R(85)4 o násilí v rodině Rady Evropy) za domácí násilí označuje
i jednotlivý incident.8
V rodinách či jiných blízkých vztazích dochází k násilí v mnoha podobách. Ne
vždy poukazuje přítomnost násilného jednání v jeho jakékoliv podobě na domácí
násilí. Fakticky nerovný vztah v případech fyzického násilí mezi mužem a ženou
je nevyvratitelný, iniciátorem násilného incidentu ovšem může být sama žena,
která vlivem fyziologických rozdílů odchází z potyčky s pravděpodobně větší
fyzickou újmou. Je tedy třeba zaměřit se na celkový pohled na vztah, odlišit
“italskou domácnost”, kdy takové soužití často oběma partnerům z důvodu
osobnostních znaků a podobného temperamentu vyhovuje, od situace, kdy
k násilí dochází z vůle násilné osoby proti vůli oběti.9 Stejně tak nelze muže,
který je dlouhodobě psychicky týrán svou ženou, považovat za “tyrana”
v moment, kdy vzhledem k nahromaděné frustraci ženu jednou či dvakrát uhodí.
Na domácí násilí je tedy nutné pohlížet jako na určitou dobu vyvíjející se situaci,
jež vyústí do incidentu či incidentů, které vyburcují oběť či domnělou oběť
k aktivnímu vyhledání pomoci. Poté je třeba vnímat vztah i incidenty v jejich
vzájemné provázanosti, jejich povahu, zkoumat ambivalenci násilného vztahu,
postoje i chování oběti a násilné osoby.
V souvislosti s postavením oběti v násilném vztahu se nové přístupy snaží
o objasnění vzniku násilí ve vztahu z pozice osobnostních znaků oběti. Tento
přístup je v silném kontrastu s dřívějším zaměřením se na osobnostní znaky
pachatele. Autoři se brání nabízenému vyznění tohoto přístupu jako přenesení
se viny z násilné osoby na oběť, zdůrazňují ovšem, že ve vztahu jsou vždy
osoby dvě, tedy i reakce oběti na zejména první násilné incidenty má na
následný průběh vztahu značný vliv. Tento přístup je zajímavý zejména proto, že
jeho využití v praxi, a to při pomoci oběti překonat naučené špatné vzorce
chování, může přinést velmi pozitivní výsledky.

8

10

GOV.UK. Domestic abuse: guidance and support for the armed forces community and Domestic
violence: Domestic violence and abuse [online]. 2013 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z:
https://www.gov.uk/guidance/domestic-violence-and-abuse#contents
9
VOŇKOVÁ, Jiřina, SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2.,
přeprac. vyd. Praha: ProFem, 2008. ISBN 9788090362673, s. 25.
10
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Interaktivní přístupy k domácímu násilí. Právo a rodina: Rodina,
Manželství, Děti a mládež, Dědictví. Wolters Kluwer, 2015, 17(4), 6-13. ISSN 1212-866X.

12

1.2. Druhy domácího násilí
1) fyzické násilí
Jeví se jako forma nejzávažnější, útok směřuje na fyzickou integritu oběti, jde
o fackování, bití pěstí, údery o zeď, závažnější formy ohrožují nejen zdraví, ale
i život oběti.
2) psychické neboli emocionální násilí
Rozumíme jím nadávky, ponižování, zesměšňování, vydírání a obdobné ataky
mířící zejména ke snížení sebevědomí a zdeptání oběti. Přestože jeho následky
nejsou očividné, odráží se ještě po dlouhou dobu v chování oběti a ztěžují jí
zpětný návrat do běžného života.
3) ekonomické násilí
Snaha po absolutní kontrole násilné osoby může vést až ke ztrátě příjmu osoby
ohrožené, kdy se stává ona, případně i děti, závislou na příjmu partnera. Jindy
násilná osoba zamezí oběti s jejími prostředky disponovat a využívá je jako další
způsob k manipulaci s obětí.
4) sexuální násilí
Zahrnuje všechny vynucené sexuální aktivity, které oběť provozuje proti své vůli
nebo s nechutí.
5) sociální násilí
Zamezení kontaktu s rodinou, přáteli a kýmkoli kromě osoby násilné provází
případy domácího násilí často. Oběť je poté v situaci o to náročnější - s rodinou
ani přáteli se nestýká, postrádá náhled na situaci ze třetí strany a nemá se komu
svěřit.11

1.3. Pachatel
Profilovat pachatele trestných činů obecně je velká ambice. Napříč různou
kriminální činností zde existuje snaha vystihnout tu či onu vlastnost,
charakteristiku, kterou mají společnou. V případech domácího násilí je navíc
zájem posílen z hlediska povahy tohoto jevu. Bohužel žádný způsob, jak
případného pachatele spolehlivě rozpoznat, neexistuje. Obecné znaky společné
většině ale zpozorovány byly. Jsou jimi zejména nízká sebeúcta, nedostatečná
11

VOŇKOVÁ, Jiřina, SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k
1.1.2016. 3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. ISBN 9788090456457, s. 25.
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kontrola, abúsus návykových látek, lpění na tradičních rolích muže a ženy
či extrémní žárlivost.12 Řadu těchto vlastností lze před druhým po poměrně
dlouhou dobu skrývat. Navenek se pachatelé projevují rozličně. Často jde
o spořádané a dokonce velmi oblíbené členy společnosti, kdy pro okolí je
značným šokem, když domácí násilí vypluje na povrch. Ovšem také osoby
projevující se násilně i jinde než v blízkých vztazích jsou pachateli domácího
násilí. Časté je také propojení násilí s užíváním alkoholu či jiných návykových
látek, je však třeba si uvědomit, že samotný alkohol není příčinou násilí - tou je
osoba, která se pod jeho vlivem násilně chová.

1.4. Oběť domácího násilí
Trestné činy vztahující se k problematice domácího násilí bývají často řazeny do
oblasti trestné činnosti páchané na ženách. Obecně je bráno za to, že ženy tvoří
největší skupinu obětí domácího násilí. Vedle toho nelze ovšem pominout
i případy další - tedy páchání domácího násilí na dětech či seniorech, v poslední
době stále více konzultované domácí násilí páchané na mužích či mezi členy
LGBT komunity. Obětí domácího násilí se totiž může stát skutečně kdokoliv.
Oběť se typicky svému okolí jako oběť nejeví, neboť ze studu a ve snaze skrýt
situaci doma vystupuje pozitivně a s úsměvem za každé situace. Pro ženy jako
oběti je pak těžké se svěřit s ohledem na stud, strach či ekonomickou závislost
na partnerovi. Podobně senioři či hendikepované osoby jsou často obětí
domácího násilí ze strany své nejbližší rodiny, kdy veřejně přiznat, že v jejich
očích selhali např. ve výchově svého potomka, je značně obtížné, a navíc jsou
na takovém existenčně závislí. Muži jako týrané osoby mají často týrání problém
jako takové rozpoznat, jelikož má často formu týrání psychického, případně při
jeho rozpoznání se obrátit na instituce, které budou schopny pomoci. Společným
pojítkem všech typů obětí je stud. Že něco takového dopustily. Že potřebují
pomoc třetí strany. Že selhaly.

12

VOŇKOVÁ, Jiřina, SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k
1.1.2016. 3. přepracované vydání. Praha: proFem, 2016. ISBN 9788090456457, s. 40.
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1.5. Řešení domácího násilí
Oběť domácího násilí se často nachází v bezvýchodné situaci, alespoň tak to
sama vnímá. Přijatá legislativní opatření posledních několika let umožňují tolik
potřebný komplexní přístup k řešení problému, tedy okamžité oddělení oběti od
násilné osoby, spolupráce policie a intervenčních center, jejichž zaměstnanci
vstupují do situace po provedeném vykázání, možnost řešení nelehké
ekonomické situace oběti či jejího strachu z násilné osoby přesunutím jí i dětí do
center k tomu uzpůsobených, kde se jim dostane odborné péče, stejně jako
styku s dalšími ženami či muži v obdobné situaci, což jim může do značné míry
usnadnit vyrovnat se se stresem a strachem, který prožívají.
U oběti domácího násilí je, vedle viktimizace primární, která je plně v rukou
osoby násilné, zvýšené riziko sekundární viktimizace, stejně jako je ohrožen
správný výběr budoucího partnera. Zejména u dětí vyrůstajících v rodině, kde se
domácí násilí vyskytuje, je značné riziko, že na sebe ve svém budoucím
partnerském vztahu převezmou roli oběti či agresora, tedy dojde k tzv.
transgeneračnímu přenosu. Domácí násilí je specifické tím, že si jeho oběti
nesou následky dlouhodobě. Ať již následky na psychice oběti nazveme
syndromem týraného partnera, posttraumatickou stresovou poruchou, u dětí
syndromem CAS či jinak, nelze přehlížet, že následky si oběť nese často po
značně dlouhou dobu, není výjimečné ani trauma doživotní. 13
K řešení domácího násilí je vedle pomoci odborných pracovníků důležitá také
osvěta veřejnosti. Aktivní přístup ze strany rodiny, přátel či sousedů musíme
vnímat jako pozitivní přínos a snahu chránit oběť, nikoliv jako “neslušný zásah”
do soukromí. Oběť je často paralyzována, a přestože musí chtít řešit situaci
sama, pochopení jejího okolí a vykreslení možností, které díky dnes již pokročilé
právní úpravě má, byť laickým okem, ji může přimět jednat.
Preventivní přístup, tedy boj s domácím násilím prostředky netrestní povahy, je
v účinné právní úpravě uspokojivě upraven a nabízí účinné prostředky sloužící
jak k ochraně ohrožené osoby, tak k upozornění osobě násilné, že zde jsou
hranice a že stát se nebojí ingerence v případech domácího násilí. Preventivní
přístup umožňuje zásah již v raných stádiích, kdy primární viktimizace ještě
13

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, ŽATECKÁ, Eva, DÁVID, Radovan. Právo proti domácímu násilí.
Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova skripta. ISBN 9788074003813, s. 20.
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nedosahuje takových rozměrů a s ohroženou osobou se tím pádem dá i lépe
pracovat na plánu, jak situaci změnit.

16

2. Vývoj české právní úpravy
Pro první kroky k institucionální ochraně před domácím násilím byl důležitý tlak
jak nevládních organizací, tak občanských sdružení, do jejichž záběru
problematika spadala. Právě díky tomuto tlaku a následně i díky pozornosti
věnované právní úpravě domácího násilí nadnárodními organizacemi, jako je
OSN či Rada Evropy, se obrátila pozornost zákonodárců na tuto oblast.14
V roce 2004 přišlo k jednomu ze zásadních zlomů v oblasti právní úpravy
ochrany před domácím násilím, a to k přijetí zákona č. 91/2004 Sb., kterým byl
do trestního zákona včleněn §215a týrání osoby žijící ve společně obývaném
bytě nebo domě, jenž byl s drobnými obměnami ve znění a nově jako §199
týrání osoby žijící ve společném obydlí přenesen i do nového zákona č. 40/2009
Sb., trestního zákoníku. S touto změnou došlo i k zavedení dolní hranice trestní
sazby základní skutkové podstaty, která činí šest měsíců, a zvýšení hranice
horní z původních tří na nynější čtyři roky. Za tímto lze spatřovat snahu
zákonodárce přísnějším postihem zdůraznit závažnost této formy trestné
činnosti.
Dalším významným počinem je bezesporu zákon č. 135/2006 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Přestože domácí
násilí se objevuje v názvu zákona, v samotné dikci jednotlivých ustanovení se již
s označením domácí násilí nesetkáme, zákonodárce se vzdal ambicí na legální
definici a definuje jej pouze v důvodové zprávě k tomuto zákonu. 15 Zákon
č. 135/2006 Sb. zavádí v budoucnu osvědčený institut vykázání (dnes upraven
v zákoně č. 237/2008 Sb. o Policii České republiky), možnosti pomoci
intervenčních center16 i předběžného opatření v oblasti soukromoprávní.
Nové procesní instituty bylo později potřebné doplnit pro oblast praxe, a tak byl
Závazným pokynem policejního prezidenta č. 176/2006 stanoven postup

14

VOŇKOVÁ, Jiřina, SPOUSTOVÁ, Ivana. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2.,
přeprac. vyd. Praha: ProFem, 2008. ISBN 9788090362673, s. 18.
15
Definice viz výše.
16
Intervenční centra byla zřízena zákonem č. 29/2007 Sb., který novelizoval zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.

17

příslušníků Policie České republiky v případech domácího násilí, který byl v roce
2008 nahrazen pokynem č. 200/2008, o provádění vykázání. 17
Rok 2013 přináší zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který mimo jiné
do zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu zavádí institut předběžných opatření,
jež

byla

dříve

upravena

pouze

Občanským

soudním

řádem.

Zákon

č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů nabízí ucelenou úpravu postavení oběti
v českém právním řádu i úpravu vztahů mezi státem a subjekty, jež pomoc
obětem trestných činů poskytují.

17

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, ŽATECKÁ Eva, DÁVID, Radovan. Právo proti domácímu násilí. Praha:
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3. Istanbulská úmluva
V roce 2008 byl Radou Evropy ustaven ad hoc Výbor pro prevenci a potírání
násilí na ženách a domácího násilí, jenž se skládal z vládních představitelů
jednotlivých členských států. V průběhu následujících dvou let byl na jeho půdě
připravován návrh úmluvy, která má velké ambice, potenciál a široký dopad.
Úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí byla
připravena k podpisu v květnu 2011, v roce 2014 našla svého desátého
signatáře, čímž vstoupila v platnost.18 Česká republika se s připojením
k Istanbulské úmluvě zdráhala, a to po poměrně značnou dobu. Podepisuje ji
v květnu 2016 jako jeden z posledních členů Evropské unie. Ratifikace je pak
očekávána do poloviny roku 2018.19
Přestože se úmluva nesetkala s bezvýhradně vřelým přijetím, užila Česká
republika možnosti výhrady k jejímu znění pouze u článku 44 písm. e, kdy
odmítla do své jurisdikce pro skutky spadající do působnosti úmluvy zařadit
osoby, které mají své obvyklé bydliště na území České republiky. 20 Na konci
března 2017 pak Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila usnesení, jímž
doporučuje Ministru spravedlnosti předložení navrhovaných změn trestního
zákoníku v souvislosti s přijetím úmluvy a její očekávanou ratifikací do konce
června 2017.21
K dnešnímu dni je Istanbulská úmluva ratifikována třemi našimi sousedními
státy, a to Německem, Rakouskem a Polskem. V Polsku se ovšem v posledních
měsících ozývá volání po odstoupení od úmluvy, a to ze strany konzervativních
18

THE NEGOTIATIONS.. Council of Europe: Istanbul Convention [online]. [cit. 2017-05-03].
Dostupné z: http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/cahvio
19
Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách. Vláda České republiky
[online]. 2016 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zena-muzu/aktuality/ceska-republika-podepsala-istanbulskou-umluvu-proti-nasili-na-zenach-143594/
20
Reservations and Declarations for Treaty No.210 - Council of Europe Convention on preventing
and combating violence against women and domestic violence: Czech Republic [online]. [cit.
2017-05-03]. Dostupné z: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/210/declarations?p_auth=pR3FeAjh&_coeconventions_WAR_coeconvention
sportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coe
conventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=CZE&_coeconventions_WAR_coeconventi
onsportlet_codeNature=2
21
Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila usnesení o Istanbulské úmluvě a zálohovaném
výživném.
Vláda
České
republiky
[online].
[cit.
2017-05-03].
Dostupné
z:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/rada-vlady-pro-rovnost-zena-muzu-schvalila-usneseni-o-istanbulske-umluve-a-zalohovanem-vyzivnem-154732/
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stran, které mají podobné výhrady jako jejich české ekvivalenty - tedy zásah až
ničení tradičních genderových rolí, podpora homosexuality či transsexuality
a ničení tradiční rodiny Istanbulskou úmluvou.22 S respektem k názorovým
odlišnostem s takovými tvrzeními nelze souhlasit, jelikož Istanbulská úmluva
odráží potřeby a stav společnosti a jejím primárním zaměřením je, jak je
uvedeno v jejím názvu, prevence a potírání násilí na ženách, nikoliv propagace
výše zmíněných hodnot, které sice nejsou přísně vzato v souladu s křesťanským
původem našeho právního prostředí, ovšem jsou také odrazem stavu
společnosti dnešní doby. Ratifikovaná a vyhlášená úmluva bude součástí
českého právního řádu a v souladu se zněním čl. 10 Ústavy České republiky
bude v případě rozporu se zákonem užita úprava obsažená v Istanbulské
úmluvě.
Istanbulská úmluva je prvním dokumentem na mezinárodní úrovni, který se
problematice násilí na ženách a domácího násilí věnuje podrobně a který je
zaměřen jen a pouze na tuto oblast. Zaměřuje se na odstranění důsledků
faktických nerovností, které ve společnosti i přes jistý pokrok přetrvávají, a to jak
formou represe, tak širokou úpravou preventivních opatření. Úmluva cílí na
celostátní a komplexní uplatňování politiky směřující k potírání forem násilí
upravených úmluvou, a to se zaměřením na práva oběti.
Signatáři se zavazují vydělit dostatečné finanční i lidské zdroje, podporovat
nevládní organizace, provádět pravidelné průzkumy a z nich získané informace
zpřístupnit veřejnosti. V oblasti prevence pak vedle pravidelných osvětových
kampaní stojí požadavek zahrnutí problematiky do školních osnov na všech
úrovních vzdělávání či úprava nápravných programů pro pachatele takových
činů. V dalších částech se zaměřuje na úpravu postavení oběti, odškodnění,
hmotně a procesněprávní stránku ochrany před jednotlivými typy násilí proti
ženám či domácímu násilí a jejich dopady do oblasti soukromoprávní. 23
Istanbulská úmluva přináší definice vyjmenovaných trestných činů, čímž

22

AMNESTY INTERNATIONAL. AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT: Poland
threatens to withdraw from the Convention on preventing and combating violence against
women.
2016
[online].
[cit.
2017-05-03].
Dostupné
z:
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23
Blíže Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.
Dostupné také z:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
0001680462471
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sjednocuje jejich výklad v jednotlivých státech nebo v některých dokonce takové
zavádí, jelikož je daná právní úprava nezná. Takto u nás bude nutné zavedení
nového trestného činu - vynuceného sňatku. Důležitou je také úprava institutu
vykázání na mezinárodní úrovni. Dále se úmluva věnuje migraci a azylu,
mezinárodní spolupráci a systému monitoringu naplňování úmluvy stranami, kdy
pro něj zřizuje Expertní skupinu pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
GREVIO.
Přínos úpravy z pohledu podpůrců shrnul ve svém vyjádření tehdejší ředitel pro
oblast práva a politiky Amnesty International Michael Bochenek: „Ratifikace
a uplatňování Istanbulské úmluvy není otázkou poskytnutí zvláštních práv
ženám. Jedná se o prostředek k nápravě existujících nespravedlností a prevenci
dalšího porušování lidských práv žen.“24 Odpůrci Istanbulské úmluvy se naopak
bojí o zachování tradičních hodnot a zpochybňují potřebnost mezinárodní úpravy
z důvodu dostatečné úrovně ochrany v národní legislativě.

24

AMNESTY INTERNATIONAL USA. Europe must ratify the Istanbul Convention to fight violence
against women [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://www.amnestyusa.org/news/newsitem/europe-must-ratify-the-istanbul-convention-to-fight-violence-against-women
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4. Hmotněprávní úprava
V trestním právu hmotném najdeme, jak bylo zmíněno výše, ustanovení určené
přímo na ochranu před domácím násilím od roku 2004. Přesto, že §199 TZ je pro
tuto ochranu klíčovým ustanovením, zákon upravuje i další trestné činy, jejichž
skutková podstata může být v souvislosti s domácím násilím naplněna.
Tak například dítě, které je přítomno násilí mezi rodiči, lze považovat za
psychicky týrané, tedy jsou naplněny znaky trestného činu týrání svěřené osoby,
které je k trestnému činu týrání osoby žijící ve společném obydlí ustanovením
speciálním.25 Dále připadá v úvahu trestný čin omezování osobní svobody, po
ukončení násilného vztahu je zde riziko stalkingu násilnou osobou, jež sice již
stricto sensu neřadíme do problematiky domácího násilí, úzce s ní však souvisí.
Pro potírání stalkingu byl s účinností od 1.1.2010 zařazen do hmotněprávní
úpravy vedle trestného činu nebezpečného vyhrožování nově trestný čin
nebezpečného pronásledování. Psychicky zdeptaná oběť může připravit
násilnou osobu o život - pro tyto případy trestní zákoník upravuje trestný čin
zabití jako privilegovanou skutkovou podstatu k trestnému činu vraždy.
V souvislosti

s porušením

povinnosti

uložené

předběžným

opatřením

či vykázáním se nabízí také trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. V případech, kdy dojde k týrání sexuálnímu, se často setkáme
se znásilněním. Všechny výše uvedené trestné činy vyžadují z hlediska
subjektivní stránky úmysl.

4.1. Týrání osoby žijící ve společném obydlí
Stěžejní ustanovení na ochranu před domácím násilím zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, obsahuje hlava IV. Trestné činy proti rodině a dětem. Jeho
předchůdcem byl §215a zákona č. 140/1961 Sb., týrání osoby žijící ve společně
obývaném bytě nebo domě, který do něj byl zařazen novelou zákonem
č. 91/2004 Sb. Zařazení v hlavě IV., převzaté z předchozí právní úpravy, se jeví
jak vzhledem k chráněným zájmům, tak zákonnému vymezení pachatele a osob
poškozených, jako nepřesné. Ustanovení nemíří pouze na vztahy rodinného
25

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, ŽATECKÁ Eva, DÁVID, Radovan. Právo proti domácímu násilí. Praha:
C.H. Beck, 2011. Beckova skripta. ISBN 9788074003813, s. 93.
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typu, kdy osoby žijící ve společném obydlí mohou být vedle rodiny např. přátelé,
spolubydlící či bývalí manželé. Stejně tak chráněnými zájmy jsou vedle zájmu na
ochraně rodiny a dětí zájem na ochraně zdraví (fyzickém i psychickém), osobní
svobody, svobody rozhodování a v krajních případech i zájem na ochraně života
osob.26 Ustanovení je pojato natolik široce, že není “pouze” prostředkem na
ochranu před domácím násilím, jak je na něj často nazíráno, ale zahrnuje
mnohem širší spektrum mezilidských vztahů, kdy stěžejním kamenem není
rodina, nýbrž obecněji vzájemná závislost osob spolužijících z toho stavu
vyplývající.
Objektivní stránkou je týrání osoby blízké nebo jiné osoby žijící ve společném
obydlí, objektem potom zájem společnosti na ochraně osob před domácím
násilím27. Po rekodifikaci trestního práva hmotného je původní termín byt nebo
dům nahrazen výstižnějším termínem obydlí. Obsah termínu byt nebo dům
používaný předchozí právní úpravou byl pojímán extenzivně, a tedy stejně široce
jako termín obydlí, kdy jím rozumíme mimo dům, byt nebo jiné prostory sloužící
k bydlení také obytné chatky, hotelové domy, ubytovny, vysokoškolské koleje
apod., tedy veškeré prostory sloužící k bydlení lidí. Je třeba zdůraznit, že
ustanovení směřuje na násilný vztah mezi osobami, které spolu fakticky bydlí,
nemíří na jejich společné hospodaření, může tedy jít o nájemce a nájemníka,
spolubydlící či rozvedené manžele, kteří spolu setrvávají ve společném obydlí
z čistě ekonomických důvodů. To se odráží i v určení předmětu útoku, jímž je
vedle osoby blízké28 i jiná osoba žijící ve společném obydlí. Jak pachatelem, tak
předmětem útoku je tedy osoba blízká či jiná osoba ve společném obydlí žijící.
Společné obydlí charakterizuje vzájemný vztah, ve kterém se osoby nacházejí
a z něj vyplývající vzájemnou závislost29, není určením místa, kde k násilí musí
pro splnění zákonných znaků skutkové podstaty docházet. Přestože konkrétně

26

JELÍNEK, Jiří, BERAN, Karel, NAVRÁTILOVÁ, Jana, ŘÍHA, Jiří, STEJSKAL, Vojtěch. Trestní
právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. Student. ISBN
9788087576649, s. 634.
27
Případně další, viz. výše.
28
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. Srov. §125 TZ.
29
JELÍNEK, Jiří, DANKOVÁ, Katarína, NAVRÁTILOVÁ, Jana, PELC, Vladimír, ŘÍHA, Jiří,
STEJSKAL, Vojtěch. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a
doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 9788075021205, s. 634.
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v případech domácího násilí se jednotlivé útoky převážně odehrávají v soukromí,
může k nim docházet i např. ponižováním na rodinné oslavě, hrubým
zacházením v obchodě či tramvaji a podobně. Samotné týrání judikatura
ustáleně definuje jako zlé nakládání s osobou blízkou nebo jinou osobou žijící
s pachatelem ve společném obydlí vyznačující se vyšším stupněm hrubosti
a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těžké příkoří. 30
Na trvalost týrání je třeba nahlížet v návaznosti na intenzitu zlého nakládání
pachatele a jeho odrazu ve (psychickém i fyzickém) zdraví osoby poškozené.
Ne každé násilí odehrávající se v domácím prostředí má pro právní kvalifikaci
trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí význam, kdy je třeba
zkoumat jeho intenzitu ve vztahu k danému kontextu. Nejvyšší soud pak
judikoval, že za týrání ve smyslu §199 trestního zákoníku nelze považovat každé
násilí, kdy je třeba přihlížet jak k jeho intenzitě, tak vzájemnosti. Dále jsou
důležité i poznatky o ostatních aspektech skutkového stavu, kdy při absenci
podpůrných důkazů o intenzitě násilí takové stojí převážně na výpovědi osoby
poškozené jako svědka.31 Za týrání lze za určitých okolností považovat
i neskrývanou nevěru. Samozřejmě tak nelze činit obecně, ale v případě, kdy
vzhledem ke způsobu jejího uskutečňování a kontextu situace vede takové
jednání k týrání druhého, je nevěra jedním ze způsobů týrání. 32
Rozpory v judikatuře týkající se otázky, zda je trestný čin týrání osoby žijící ve
společném obydlí trestným činem pokračujícím či trvajícím, odstranil velký senát
Nejvyššího soudu až v roce 2014, kdy jej prohlásil za trestný čin trvající. 33

4.2. Týrání svěřené osoby
Je samozřejmostí, že pokud v případu domácího násilí směřuje násilí samo
přímo proti dítěti, bude se jednat o trestný čin týrání svěřené osoby. Co už se
ovšem tak jasným jevit nemusí, je situace, kdy násilí sice nemíří přímo proti
dítěti, ale to je jeho přímým svědkem. Na dítě, které je přítomno domácímu
násilí, nelze pohlížet jako na jeho pouhého svědka dané situace, nýbrž jako na
30

Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2005, sp. zn. 3 Tdo 1160/2005.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2013, sp. zn. 4 Tdo 1448/2012.
32
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.12.2013, sp. zn. 7 Tdo 1072/2012.
33
Usnesení Nejvyššího soudu české republiky ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 15 Tdo 887/2014.
31
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další oběť, které je jednáním pachatele působena psychická újma.34 Vzhledem
k vymezení pojmu týrání35 nejde o příliš extenzivní výklad, když si uvědomíme
situaci dítěte v takovém prostředí. Domov jako bezpečné místo a rodiče jako
vzor a ochránci tady nepůsobí. Dítě se nachází v permanentním strachu, stresu
a bezvýchodné situaci, jelikož není v jeho silách situaci řešit, navíc si ji často
samo klade za vinu. Tento silný a neustálý psychický tlak lze bezpochyby vyložit
jako týrání. Subjektivní stránka spočívající ve formě úmyslného zavinění
pachatele je pak otázkou konkrétního případu, ovšem při bližším pohledu na
jednotlivé kauzy, kdy děti jsou často přítomny násilným atakům a ani to pachateli
není překážkou, lze dovodit nepřímý úmysl pachatele.
Stejně jako trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí je i tento obsažen
v hlavě IV. zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Objektivní stránkou je týrání osoby, která je v péči nebo výchově pachatele,
objektem poté “zájem společnosti na ochraně osob, které jsou vzhledem ke
svému věku nebo z jiných důvodů v péči nebo výchově jiných.”36 Ustanovení
směřuje na ochranu jak dítěte, tak osoby zletilé, která je z určitých důvodů
závislá na péči jiných osob. Zde si můžeme představit vztah matky a dcery, kdy
matka v pokročilém věku již není schopná o sebe pečovat, a tak dcera se o ni
stará. Matka je z důvodu duševní nemoci pomatená, vyžaduje neustálou péči,
což dceru frustruje. Tuto frustraci si dcera na matce vybíjí tím, že ji jednou praští,
podruhé nedá najíst či neodnese na záchod. Pojmy péče nebo výchova poté cílí
opět na jakoukoli péči o druhou osobu, vykonávanou po trvalou či přechodnou
dobu, bez ohledu na to, jak byl tento vztah výchovy a péče mezi osobami
založen. Tento trestný čin je možno spáchat jak konáním, tak opomenutím
povinné péče, což připadá v úvahu především u dětí nízkého věku či osob
z větší části odkázaných na péči druhých. Pachatelem může být právě jen
osoba, která vykonává péči nebo výchovu vzhledem k osobě týrané, proto mimo
rodiče ustanovení cílí i na příbuzné, pečovatele, učitele i další osoby, které se

34

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, ŽATECKÁ Eva, DÁVID, Radovan. Právo proti domácímu násilí. Praha:
C.H. Beck, 2011. Beckova skripta. ISBN 9788074003813, s. 13.
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Blíže viz výše.
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JELÍNEK, Jiří, DANKOVÁ, Katarína, NAVRÁTILOVÁ, Jana, PELC, Vladimír, ŘÍHA, Jiří,
STEJSKAL, Vojtěch. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a
doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student. ISBN 9788075021205, s. 663.
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v popsaném vztahu k týrané osobě nacházejí. 37 Tento vztah péče či výchovy je
založen na i jen faktických znacích, existence zvláštního aktu pro založení
takového vztahu tedy není potřebná.38

4.3. Omezování osobní svobody
Hlava II. zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku Trestné činy proti svobodě
a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství ve svém díle
prvním upravuje mimo jiné trestný čin omezování osobní svobody. V případech
domácího násilí se s omezováním svobodného pohybu oběti nesetkáváme
zřídka, např. vynucené držení v náručí, zamčení v pokoji či autě po dobu
nepřítomnosti násilné osoby, zákaz vycházet z domu jindy než do práce
a podobně. Objektivní stránkou je neoprávněné bránění jinému v užívání osobní
svobody, objektem pak “osobní svoboda ve smyslu volného pohybu člověka.”39
Bránění v užívání této svobody musí být nesnadno překonatelné. Délka omezení
nemá pro tento trestný čin význam, ovšem je třeba zkoumat, zda vzhledem
k délce trvání nebyl naplněn znak skutkové podstaty trestného činu zbavení
osobní svobody dle §170. Trestný čin omezování osobní svobody je trestným
činem trvajícím40, jeho vyvolání a udržování se tedy z hlediska trestního práva
hmotného posuzuje jako jediné jednání.

4.4. Zabití
Trestný čin zabití je jedním z několika trestných činů nově zavedených
rekodifikací trestního práva hmotného, tedy zák. č. 40/2009 Sb., trestním
zákoníkem. Jako privilegovaná skutková podstata k trestnému činu vraždy
(obsažená v hlavě I. Trestné činy proti životu) postihuje případy, kdy pachatel
jiného “úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku nebo zmatku nebo
jiného

omluvitelného

hnutí

mysli

37

anebo

v

důsledku

předchozího

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké
komentáře. ISBN 9788074004285, s. 1743.
38
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.8.2006, sp. zn. 7 Tdo 870/2006.
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ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké
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zavrženíhodného jednání poškozeného.”41 Právní úprava tedy rozlišuje zbavení
života za zvláštních okolností výše uvedených od vražd klasického typu, kdy
před touto změnou byly všechny kvalifikovány stejně a odlišovány pouze
polehčujícími či naopak přitěžujícími okolnostmi. Objektem je ochrana života
člověka, předmětem útoku tedy pouze živý člověk. V návaznosti na domácí násilí
nás zejména zajímá pasáž týkající se předchozího zavrženíhodného jednání
poškozeného. Na rozdíl od jednání ve strachu, úleku nebo zmatku se již neváže
na silné rozrušení pachatele. Ovšem s ohledem na objekt trestného činu zabití,
tedy lidský život, je třeba vykládat toto ustanovení spíše restriktivně, tedy
zavrženíhodné jednání musí dosahovat jisté míry v návaznosti na mimořádnou
hodnotu objektu trestného činu.42 Dle Nejvyššího soudu jde o „úmyslné jednání
poškozeného, které je mimořádně zlé, zraňující, ponižující nebo hrozící
způsobením závažné újmy na právech.“43 To odráží realitu situace domácího
násilí, kdy oběť nevidí jiné východisko, neustálý tlak a stres ji doženou až k
úvahám nad usmrcením násilné osoby. Často nejedná v rozrušení, ale naopak s
rozmyslem. I zde lze spatřovat, jak silný dopad na psychiku oběti domácího
násilí týrání má. V případech domácího násilí však k zabití tzv. domácího tyrana
dochází zcela výjimečně. Vyhrocení agrese, jež je ve vztahu přítomná, vede
v drtivé většině případů k újmě na straně oběti.44

4.5. Znásilnění
Trestný čin znásilnění tradičně řadíme do okruhu trestných činů, jež představují
typicky násilí páchané na ženách, i když to neplatí bezvýjimečně. Jde o velmi
závažnou formu trestné činnosti, která zasahuje intimní sféru oběti, tedy jedno
z nejcitlivějších míst každého člověka. Újma takovým činem způsobená dosahuje
velkých rozměrů. Objektem je právo každého člověka (tedy muže i ženy)
svobodně se rozhodovat o svém pohlavním životě. 45 Objektivní stránkou je
41
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donucení k pohlavnímu styku násilím, pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy nebo
zneužití bezbrannosti druhého k takovému činu. Jak již bylo zmíněno výše,
předmětem znásilnění nemusí být nutně žena, ale i muž. Je nutné zdůraznit, že
nezáleží na jejich věku, pověsti, způsobu života, propojenosti s určitou
komunitou či na vztahu k pachateli. Znásilnění není výjimkou právě mezi
sezdanými či nesezdanými páry, a to často v návaznosti na domácí násilí.
K dokonání činu je pak třeba, aby byl samotný pohlavní styk vykonán. Pohlavním
stykem pak rozumíme “jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné
osoby”46, ustanovení tedy necílí pouze na soulož. Donucením rozumíme
překonání opravdového a vážně míněného odporu pachatelem, a to právě
jedním z vyjmenovaných jednání.47 Problematika vážnosti a dostatečné intenzity
odporu neunikla pozornosti judikatury, která mimo jiné zaujala stanovisko, že
odpovědnost pachatele za trestný čin znásilnění nastává i v případě, kdy žena
nevyjádřila svůj nesouhlas z důvodu fyzické či psychické bezbrannosti, do které ji
pachatel záměrně uvedl.48 Tak v případech domácího násilí často dochází
k vykonání pohlavního styku na partnerovi apatickém, který se bojí či již nemá
sílu odporovat takovému jednání, přitom je z okolností zřejmé, že s takovým
nesouhlasí.
V souvislosti s podpisem Istanbulské úmluvy se jako další třecí plocha jeví právě
trestný čin znásilnění. Přestože ministerstvo spravedlnosti považuje koncepci
trestného činu znásilnění v českém právním řádu jako vyhovující požadavkům
úmluvy, bylo by dle Ježkové pravděpodobně vhodné celou definici znásilnění, jak
ji známe, změnit

49

. Ta totiž zakládá definici znásilnění nikoliv na násilném

jednání či pohrůžce násilím či jinou újmou pachatele nutícího poškozeného k
pohlavnímu styku, nýbrž na projevení nesouhlasu osoby poškozené. Donucení
jako překonání vážně míněného odporu nebo podlehnutí při beznadějnosti
takového odporu nelze ztotožňovat s obecným projevením nesouhlasu. Trestný
čin znásilnění tedy úmluva oproti české právní úpravě definuje šířeji a co je
podstatné - jinými znaky. Jde o změnu poměrně radikální, která přestože cílí na

46

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké
komentáře. ISBN 9788074004285. ISBN 9788074004650, s. 1651.
47
Tamtéž.
48
Srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24.9.2011, sp. zn. 3 Tdo 929/2011.
49
JEŽKOVÁ, Veronika. Právem proti násilí na ženách: Bílá místa české legislativy. Praha:
proFem, 2016. ISBN 978-80-904564-7-1, s. 102.

28

širší ochranu oběti, může mít paradoxně za následek její hlubokou sekundární
viktimizaci. Od dokazování donucovacích projevů osoby násilné se totiž
pozornost přesune na samotnou oběť a její vnímání celého incidentu včetně
jejích projevů nesouhlasu jako určujícího znaku trestnosti. Pro správné
posouzení situace pak bude oběť vystavena otázkám směřujícím na projev její
vůle v co nejkonkrétnějším smyslu, aby si orgán činný v trestním řízení mohl
o situaci učinit reálnou představu. Otázkou zůstává, zda tato změna, která má
přispět odbourání mantinelů brzdících znásilněné od obrácení se na příslušné
orgány, bude mít reálný dopad. V praxi se totiž nezmění to, že vyřčené ne je na
rozdíl od modřin těžko prokazatelné a při absenci lékařského ošetření
bezprostředně po činu se pak orgán činný v trestním řízení opírá “pouze”
o svědectví poškozeného.
Úmluva také v oblasti procesní úpravy nařizuje přijetí nezbytných opatření, které
zajistí, že důkazy vztahující se k předchozím sexuálním vztahům a chování oběti
budou připuštěny jen tehdy, pokud to bude relevantní a nezbytné. 50 Cílem tohoto
článku je ochrana oběti znásilnění (ale i ostatních vyjmenovaných skutků) před
atakováním oběti jako původce situace, jíž byla vystavena a v souvislosti s níž
k tomu kterému činu došlo. Kategorizace obětí dle jejich povolání či promiskuity
by neměla mít za následek pohlížení na pachatele s pochopením. V prvé řadě je
vhodné se kategorizaci od počátku vyhýbat, pokud není v souvislosti
s předmětem daného řízení.

4.6. Nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování
V praxi se setkáváme s případy, kdy sice dojde k faktickému, případně právnímu,
rozdělení násilné osoby a oběti domácího násilí, potřeba násilné osoby ovládat
oběť (či jiná pohnutka) je ale tak silná, že násilí pouze změní svoji podobu překlene se do tzv. ex-partner stalkingu. Ten se neváže výlučně na ukončené
vztahy zasažené domácím násilím, dle Čírtkové je ovšem podíl takových případů
i na základě výzkumů značný.51 Stalking52 se v trestním právu odráží jako dva
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trestné činy - trestný čin nebezpečného vyhrožování a trestný čin nebezpečného
pronásledování.
Trestné činy nebezpečné vyhrožování i nebezpečné pronásledování spadají do
hlavy X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, dílu 5. Trestné činy
narušující soužití lidí.
Objektivní stránkou trestného činu nebezpečné vyhrožování je vyhrožování
jinému usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým
způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, objektem je pak zájem na
ochraně osoby před takovými nebezpečnými výhrůžkami. 53 Vyhrožování musí
být takové formy, že je schopné vzbudit důvodnou obavu - k jejímu vzniku
nemusí tedy nutně dojít, postačí, že vznik takové obavy je možný. Důvodnou
obavou

rozumíme

“vyšší

stupeň

tísnivého

pocitu

ze

zla,

kterým

je

vyhrožováno.”54 Nemůže tedy jít o vyhrožování v žertu či v zápalu hry, ani
o výhrůžku, kdy je zjevné, že ji její původce užil bez úmyslu ji naplnit. Je třeba
zkoumat jeho závažnost, formu a situaci, v níž je výhrůžky užito, vlastnosti
pachatele a poškozeného, jejich vztahu.55 Co do formy je obvyklé vyjádření
verbální, není však podmínkou - dle judikatury lze za nebezpečné vyhrožování
považovat i např. posunky či gesta, ze kterých poškozený porozumí obsahu
sdělení pachatele.56 V případech, kdy nebezpečné vyhrožování následuje po
ukončeném domácím násilí, je tedy vhodný obezřetný přístup, jelikož pachatel již
v předchozím vztahu násilí v nějaké jeho formě fakticky užil, bude důvodná
obava poškozeného na místě více než jinde. Ve vztahu k domácímu násilí je na
místě

zmínit

i

znak

kvalifikované

skutkové

podstaty

uvedený

v odstavci 2 písm. d), tedy spáchání uvedeného trestného činu na svědkovi,
znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti.57 V řízení
52
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před soudem ve věcech domácího násilí totiž nezřídka dochází ke snaze ovlivnit
mnohdy stěžejní svědeckou výpověď poškozeného nátlakem a výhrůžkami
osoby obviněné. Bohužel toto jednání nese i své ovoce a bez spolupráce
poškozeného je ze své povahy těžko prokazatelné.
Objektivní

stránkou

dlouhodobé,

a to

v

nebezpečného
zákonem

pronásledování

taxativně

vymezených

je

pronásledování
způsobech,

tedy

vyhrožováním ublížením na zdraví nebo jinou újmou jinému nebo osobám jemu
blízkým,

vyhledáváním

jeho

osobní

blízkosti

či

sledováním,

vytrvalým

kontaktováním, omezováním v obvyklém způsobu života nebo zneužitím jeho
osobních údajů k získání osobního nebo jiného kontaktu, a to takovým
způsobem, že je způsobilé vzbudit důvodnou obavu o život nebo zdraví jeho
nebo osob jemu blízkých.58 Spáchání pak není podmíněno reálnou hrozbou ve
smyslu, že pachatel hodlá poškozeného či osoby jemu blízké reálně napadnout,
ale právě vzbuzení obavy, strachu poškozeného.59 Objektem je zájem na
ochraně osob před takovým pronásledováním. Pronásledování se nemusí od
počátku jevit jako patologické jednání - může jít o dvoření, časté telefonáty,
posílání květin, které ale postupem zintenzivní a pokusy o kontakt s poškozeným
nabudou formy obtěžování, jež zasahuje do běžného života poškozeného, a to
popř. i agresivním způsobem. U případů následujících po domácím násilí
přetrvává pachatelova touha po moci a kontrole, která se ale může projevovat
rozličně, např. potřebou fyzické blízkosti, snahou o jakýkoliv kontakt, dary na
usmířenou, vydíráním, vyhrožováním a podobně. Navíc je zde zvýšené riziko
útoků fyzického rázu, které po psychickém terorizování následuje jako
rozvinutější forma pronásledování, a to ničením věcí, útoky proti zvířeti až
k útokům do fyzické integrity poškozeného nebo osob jemu blízkých. 60 Pojem
dlouhodobost

ustáleně

chápeme

ve

smyslu

opakujícího

se,

zpravidla

systematicky, soustavně a vytrvale prováděného jednání. Dle judikatury jde
o několik vynucených kontaktů nebo pokusů o kontakt, které nejsou náhodné,
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vybočují z běžných norem chování a zároveň jsou způsobilé vzbudit
u poškozeného důvodnou obavu.61
Je třeba zdůraznit, že v souvislosti se zásadou subsidiarity trestní represe však
ne každé takové jednání, byť otravné či nepříjemné, je potřebné či vhodné
kriminalizovat, kdy v méně vážných případech poskytuje ochranu právo správní
či občanské.
V souvislosti s plánovanou ratifikací Istanbulské úmluvy a definicí stalkingu v ní
obsažené, kdy jej definuje jako “úmyslné a opakované výhružné chování vůči
druhé osobě, jež u ní vyvolává obavy o bezpečnost”62, je třeba zkoumat, zda
upřesněním

trestnosti

stalkingu

jako

trestného

činu

nebezpečného

pronásledování nedochází k přílišné konkretizaci takového jednání a tedy
následně k menší ochraně potenciálních obětí. Výčet jednání obsažený v §354
TZ se jeví jako vyčerpávající, obavy o bezpečnost pak zákon konkretizuje jako
důvodnou obavu o bezpečnost vlastní či osob blízkých. Jednání musí být takové
povahy, že postačí, že takovou obavu bude způsobilé vzbudit, její vzbuzení jako
subjektivní vnímání osoby vůči níž jednání směřuje již nutné není. Proto lze tuto
úpravu považovat za dokonce širší, než je standard, který Istanbulská úmluva
vyžaduje, tím pádem se změna znění skutkové podstaty trestního činu
nebezpečného pronásledování jeví jako nepotřebná.

4.7. Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
Zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany
před domácím násilím, byl v souvislosti se zavedením institutu vykázání doplněn
§171 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona o písmeno e), kdy do výčtu
jednání, jímž se pachatel dopustí trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí, zařadil závažné nebo opakované jednání, jehož se pachatel dopustí,
aby zmařil rozhodnutí o vykázání vydané na základě zvláštního právního
předpisu nebo na základě předběžného opatření soudu.63 V účinné právní
úpravě je v hlavě X., dílu 4., konkrétně v §337 odst. 2, předběžné opatření soudu
61
62
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upřesněno jako “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.”64
Objektem je zájem na řádném výkonu rozhodnutí orgánů veřejné moci, objektivní
stránkou maření či podstatné ztěžování výkonu takového rozhodnutí. 65 Spáchat
takový trestný čin může z povahy ustanovení právě jen osoba, jíž se dané
rozhodnutí přímo dotýká.
Závažné nebo opakované porušení je nutné vykládat v návaznosti na účel těchto
opatření, tedy ochranu života, zdraví, svobody nebo důstojnosti osoby, na jejíž
ochranu dané rozhodnutí slouží. Zákonodárce cílí na buďto jeden závažný útok
(fyzického či zásadnějšího psychického rázu) nebo na opakované jednání
skládající se z útoků mírnější povahy, které mohou mít rozličnou podobu.66
Vzhledem k povaze interpersonálních vztahů v případech domácího násilí je
kriminalizace takového jednání úpravou vítanou. Posiluje vytvoření bezpečného
prostoru pro ohroženou osobu a v návaznosti na to i svobodu v rozhodování
o dalších krocích k řešení situace.

4.8. Ukládání trestů
Trestání případů domácího násilí je problematickou oblastí. Jakkoliv totiž je na
místě přísný postih pachatele, na druhé straně stojí poškozený a jeho zájmy,
které je také třeba zohlednit. A ne vždy je v nejlepším zájmu osoby poškozené
uvěznění pachatele. Tak se například v situaci ženy na mateřské dovolené se
třemi dětmi dostává do popředí otázka jejich finanční situace, která může být
ulehčena plněním vyživovací povinnosti pachatele ke svým dětem. Na straně
druhé však stojí zájem společnosti jak na potrestání, tak na nápravě pachatele,
a stejně tak na specifické potřebě ochrany oběti této formy trestné činnosti.
Trestní právo nabízí široké možnosti ukládání alternativních trestů či odklonů,
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kdy většina z nich nebude pro domácí násilí vyhovující, zejména pak ty, kdy se
na uložení takového trestu musí poškozený a pachatel dohodnout. Dostatečně
přísným trestem se zaměřením na nápravu pachatele se jeví podmíněné
odložení trestu odnětí svobody či podmíněné odložení trestu odnětí svobody
s dohledem. Pachateli totiž soud může současně uložit přiměřená opatření
či přiměřené povinnosti směřující k jeho nápravě. Zákon nabízí například
povinnost podrobit se programu psychologického poradenství, léčení závislosti
či zdržet se požívání alkoholických nápojů a návštěv nevhodného prostředí. 67
V kombinaci s dohledem úředníka probační a mediační služby a vhodným
probačním plánem pak takové působení na pachatele může být přínosnější než
trest striktně represivního charakteru. Je třeba ovšem přihlížet ke všem
specifikům osobnosti takového pachatele a povaze a intenzitě násilného jednání,
a to s ohledem na ochranu poškozeného.
V praxi pak dle výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci došlo ve
zkoumaném vzorku kauz k odsouzení pachatele v téměř 80% případů, kdy
ukládané tresty mají značné rozpětí. To je ovšem způsobeno i specifiky každého
případu, kdy nejtěžším trestem daného vzorku byl nepodmíněný trest odnětí
svobody na 10 let pro zločin vraždy. Trest odnětí svobody s podmíněným
odkladem byl uložen více než polovině pachatelů ze zkoumaného vzorku. V další
části pak výzkum poukazuje na statistické informace CSLAV věnované počtu
odsouzených osob za trestnou činnost, která byla zařazena pod znak “domácí
násilí”. Data z let 2008 - 2012 ukazují na postupně vzrůstající trend ukládání
trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, který byl uložen v roce 2012
v 75% případů.68 Domácí násilí a jeho trestněprávní kvalifikace je zajisté značně
rozličná a rozpětí zde vidíme od přečinu přes zločin až po zvlášť závažný zločin
s ohledem na to, kdy je zachyceno a kam až vyeskaluje. S ohledem na specifika
případů domácího násilí a častý vývoj kauz, kdy oběť sama již během řízení ze
strachu či závislosti na pachateli odmítá dále přispívat důkazní situaci na straně
obžaloby, kdy je naučena rychle se k pachateli vracet a ještě rychleji odpouštět
pro okolí neodpustitelné, jeví se v případech, kdy takový postup prokázaný
skutkový stav dovoluje, jako vhodnější varianta spíše přísnější postih pachatele.
67
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A to i s ohledem na poměrně široce právem zajištěné možnosti pomoci oběti
v sociální oblasti, které se její ekonomickou závislost na pachateli snaží řešit.
Istanbulská úmluva zavazuje strany, aby trestné činy jí upravené byly trestány
efektivním, úměrným a odrazujícím postihem s ohledem na jejich závažnost. 69
Novinkou je úprava přitěžujících okolností, které státy u daných trestných činů
musí zohlednit, mezi které řadí mimo jiné okolnost, že “přečin byl spáchán proti
bývalému či stávajícímu manželu/manželce nebo partneru/partnerce uznávané
podle národního práva, členem rodiny, osobou sdílející společnou domácnost
s obětí nebo osobou, která zneužila své pravomoci.”70 V návaznosti na trestný
čin týrání osoby žijící ve společném obydlí by tedy v praxi při ukládání trestů
mělo docházet k přísnějšímu postižení pachatelů, kteří se k poškozeným nachází
v jednom ze vztahů výše uvedených, a tedy rozpadu pachatelů do dvou
kategorií. Stejný pohled je pak možné aplikovat i na ostatní skutky úmluvou
upravené. Zákonodárce se při vtělení těchto specifických přitěžujících okolností
do trestního zákoníku může vydat dvěma cestami - upravením zvláštní kategorie
přitěžujících okolností pro určitou kategorii trestných činů, či jejich vtělení do
kvalifikovaných skutkových podstat jednotlivých trestných činů.
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5. Procesněprávní úprava
Snaha potírat domácí násilí oblast trestního práva přesahuje. Tak například
institut vykázání, jenž je vlastní správnímu právu, je v samotném procesu
odhalování domácího násilí a ochrany oběti prostředkem stěžejním. Stejně tak
spolupráce policie a intervenčních center zde sehrává značnou roli, podobně
institut předběžných opatření v občanském soudním řádu. Proto je dříve, než se
dostaneme k samotné podstatě, tedy trestnímu řízení, nutné věnovat pozornost
i těmto institutům, které do značné míry zefektivnily činnost orgánů státní moci
směřující k řešení případů domácího násilí.

5.1. Vykázání
Policejní vykázání je institutem správněprávním, jeho úprava je zakotvena v §44
a násl. zákona č. 237/2008 Sb., o Policii České republiky. Bývá často spojeno
s vůbec prvním momentem, kdy je orgán státní moci upozorněn na to, že v dané
domácnosti nebude vše fungovat, jak má. Na začátku je telefonát, a to člena
domácnosti, sousedů či dalších. Policejní orgán, ať již vykázání provede, či ne, je
tím, který nese značnou odpovědnost. Konkrétní policista, který je jako první na
místě, kde mohl být spáchán trestný čin, se ocitá ve velmi vypjaté situaci, kterou
je třeba řešit na jedné straně opatrně, na straně druhé s dostatečnou razancí.
Orientace na pachatele je sice nutná, vedle ní ovšem přistupuje značná potřeba
soustředění policistova zájmu na oběť a ostatní osoby v daném obydlí žijící.
Pokud je zjištěno, že se v daném obydlí nachází dítě, je pak přizván Orgán
sociální péče o dítě.71
K samotnému vykázání policejní orgán přistoupí, lze-li důvodně předpokládat, že
se násilná osoba proti oběti dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví,
svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti důstojnosti oběti. 72 K posouzení
situace jí slouží i úřední záznamy, které má k dispozici z předchozích incidentů,
pokud nějaké nastaly. Policie dokáže právě díky tomu, že disponuje relativně
nejširší databází relevantních informací, řešit situaci operativně. Vykázání
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policista provede z úřední povinnosti, k takovému úkonu nepotřebuje souhlas
ohrožené osoby.
Policista o vykázání vyrozumí vykázanou i ohroženou osobu a vyhotoví písemné
potvrzení. Odůvodnění nemusí být vzhledem k povaze úkonu vyčerpávající, je
však nutné a musí vždy obsahovat skutkovou a právní oporu takového
rozhodnutí. V tomto smyslu se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, dle něhož jsou
s ohledem na povahu zásahu do soukromého a rodinného života významně
zasažena základní lidská práva a svobody zaručené Listinou základních práv
a svobod, a tedy se nelze spoléhat jen na vysvětlení osoby ohrožené
s přehlédnutím vyjádření osoby vykázané. Svým názorem pak odporoval
soudům nižších instancí, které rozpory těchto vysvětlení odkazovaly na případné
trestní či správní řízení, kdy policejnímu orgánu vzhledem k povaze úkonu takto
široké přešetření nepřísluší.73
Vykázání, jak již bylo zmíněno výše, zasahuje silnou měrou do základních
lidských práv a svobod osoby vykázané. S ohledem na jeho bezprostřední výkon
pak zákon ukládá policistovi poskytnout vykázanému informace o možnostech
ubytování a nezbytnou součinnost.74
Vykázat je možno i osobu, která vykázání není přítomna. Její práva a povinnosti
související jí pak budou sdělena při prvním kontaktu s policistou. Osoba je tímto
vykázána ze společného obydlí i jeho bezprostředního okolí, proti čemuž může
podat námitky. Vykázání je na základě podaných námitek přezkoumáno
krajským ředitelstvím, které jej v případě jejich odůvodněnosti může zrušit. 75
Vykázání trvá po dobu deseti dnů. Ty mají sloužit oběti ke zorientování se
v nastalé situaci, oběť se za pomoci pracovníků intervenčních center seznámí se
svými právy a možnostmi, jak dál postupovat. Pokud se řešení situace rozvine
cestou soudní, nabízí jak občanské, tak trestní právo institut předběžných
opatření, které mohou na učiněné vykázání bezprostředně navázat a zajistit tak
násilnou osobou neovlivněný průběh dalšího řízení. Návrh na předběžné
opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních pak může ohrožená osoba
podat jak v návaznosti na provedené vykázání, tak bez něj. Pokud jej ovšem
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podá v době, kdy platí provedené vykázání, takové se prodlužuje až do doby,
kdy soud o návrhu na vydání předběžného opatření rozhodne.76
Vykázání může mít značné dopady i do niterné oblasti osoby vykázané, kdy ta si
může v návaznosti na něj uvědomit, že takové jednání není tolerováno, je přímo
později trestáno a sankce dostává v souvislosti s vykázáním hmatatelnější
podobu. V této souvislosti je tedy opatřením preventivním, které může násilnou
osobu odradit od dalších útoků. V praxi je ovšem užíváno především současně
a v provázanosti na stíhání trestného činu či přestupku.
V souvislosti s vykázáním pak dochází nezřídka při jeho porušení k naplnění
skutkové

podstaty

trestného

činu

maření

výkonu

úředního

rozhodnutí

a vykázání. Aby se pachatel takového jednání dopustil, musí jít o úmyslné
jednání závažné či opakované, které zasahuje samotný účel opatření, tedy
ochranu života, zdraví, svobody či lidské důstojnosti osoby ohrožené. 77 Dále pak
v případech domácího násilí dochází k porušení vykázání kontaktováním osoby
ohrožené. Naplnění znaků trestného činu v sobě nezahrnuje vzbuzení ohrožení
či obavy v osobě ohrožené, která je takovým porušením zasažena a její
subjektivní vztah k takovému jednání nemá trestněprávně relevantní dopad.
Rozsah povinností, které jsou ze zákona vykázáním uloženy, nelze omezit ani se
souhlasem osoby ohrožené. I pokus opakovaného kontaktu prostřednictvím
textových zpráv pak judikatura chápe jako porušení povinností uložených
vykázáním s cílem zmařit jeho účel.78 Česká úprava vykázání je v souladu
s článkem 52 Istanbulské úmluvy, který tento institut zakotvuje na mezinárodní
úrovni jako příkaz pachateli domácího násilí k opuštění příbytku oběti nebo
osoby ohrožené po dostatečně dlouhou dobu a zákaz do příbytku vstupovat
a oběť nebo osobu ohroženou kontaktovat. Doba vykázání, která činí deset dní
a není ji možné zkrátit za žádných okolností, je zajisté dobou dostatečně dlouhou
ve smyslu tohoto článku.
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5.2. Intervenční centra
Za vzor vybudování sítě intervenčních center v České republice sloužila úprava
rakouská, jež je v rámci Evropské unie označována jako “the best praxis”.79
Intervenční centra poskytují prostřednictvím proškolených pracovníků odbornou
pomoc obětem domácího násilí.
Může se jednat o osoby, na které se obrátila sama intervenční centra
v souvislosti s informací o vykázání od policejního orgánu. Po provedeném
vykázání je totiž mimo jiné policejní orgán povinen odeslat úřední záznam
o vykázání příslušnému intervenčnímu centru, a to do 24 hodin.80 To se pak na
osobu ohroženou povinně obrací do 48 hodin od doručení podnětu. Ohrožená
osoba nabízenou pomoc přijmout může, ale nemusí. Pokud tak učiní, je díky
krátkým lhůtám a s ohledem na desetidenní vykázání poměrně široký operační
prostor, kdy pracovníci centra mohou významně ohrožené osobě pomoci.
Na centra se ale mohou obracet i oběti samy ve snaze situaci, ve které se
nachází, nějak řešit. Kontakt osoby ohrožené domácím násilím je tak vedle
kontaktu s policistou v rámci prováděného vykázání často prvním “comingoutem”
osoby o tom, že je týrána ona sama či někdo z jejího okolí. Proto je i zde nutný
opatrný přístup a trpělivost, kdy pracovník nesmí klienta nikam tlačit. Je třeba si
uvědomovat, že co se jeví nezúčastněné osobě jako zacházení nesnesitelné, je
pro oběť domácího násilí bohužel rutinou a vymanění se z tohoto koloběhu či
lépe řečeno spirály je velmi obtížné. Pomoc navíc často nese své výsledky až po
delším období, několikáté návštěvě po opakovaném návratu do násilného
vztahu. Proto se u pracovníků sociálních služeb obecně, ale zde extrémně
setkáváme se syndromem vyhoření, kdy pracovník již neví, co dělat dál či co
dělá špatně, když oběť pomoci opakovaně nevyužije. Proto je nutné dbát na
psychickou hygienu pracovníků a uvědomovat si, že život oběti je pouze v jejích
rukou, kdy pracovník jí ukazuje cestu, kroky však za ni dělat nemůže.
V centrech poskytuje pomoc vzhledem ke komplexnosti problému celá řada
pracovníků - od právníků přes psychology až po sociální pracovníky. Cílem je
pomoci ohrožené osobě v orientaci v nastalé situaci, nastínění východisek
a možností, pomoc psychologa či sepsání dokumentů v právní oblasti.
79
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Ohroženým osobám v nepříznivé sociální situaci navíc zprostředkuje kontakt
s azylovým domem, kdy pro případy domácího násilí speciálně existují azylové
domy s utajenou adresou - není se tedy třeba obávat toho, že si je násilná osoba
najde, pokud se přestěhují např. ke kamarádce či rodičům. Adresa je pak
informací přísně střeženou, kdy ji nezná ani soud či policie.81
Některá centra jsou sdružena v Asociaci pracovníků intervenčních center, o.s.,
která má za cíl zlepšit situaci v oblasti domácího násilí. Od roku 2015 pak
realizuje projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího
násilí prostřednictvím specializace“, na kterém se mimo intervenční centra podílí
také řada jiných státních institucí jako např. ministerstvo vnitra nebo Nejvyšší
státní

zastupitelství.

Cílem

projektu

je

vytvoření

prostředí

pro

vznik

specializovaných pracovníků napříč jednotlivými disciplínami, osvěta veřejnosti
a obecné zlepšení praxe v této oblasti.82 Ve spolupráci se společností
Sociofactor, s.r.o., pak byl proveden široký výzkum v oblasti domácího násilí.83

5.3. Institut předběžných opatření
5.3.1. Předběžná opatření soukromého práva
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí byla stejně jako
vykázání do právního řádu zakotvena zákonem na ochranu před domácím
násilím. Rekodifikace občanského práva se dotkla i této oblasti, jelikož nově
v sobě zahrnuje i úpravu vztahů rodinněprávních. V návaznosti na ni byl
z nutnosti harmonizace práva hmotného a procesního přijat zákon č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, který ochranu před domácím násilím
v podobě předběžných opatření zahrnuje.84
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Demonstrativní výčet povinností, které lze v předběžném opatření uložit a jež se
váží na případy domácího násilí, vyjmenovává zákon o zvláštních řízeních
soudních následovně:
1) soud uloží odpůrci, aby společné obydlí a jeho bezprostřední okolí opustil,
a nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval,
2) nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo do okolí
navrhovatele a nezdržoval se tam,
3) nesetkával s navrhovatelem, nebo
4) se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele, a to
jakýmkoliv způsobem.85
Soud je při svém rozhodování o předběžném opatření vázán návrhem, tedy
iniciativa na rozšíření okruhu povinností leží na navrhovateli. Z judikatury však
lze dovozovat, že tato vázanost není striktní. Tak Okresní soud v Jihlavě na
základě skutkových zjištění a s ohledem na zamýšlené cíle návrhu uložil vedle
zákazu vstupu do společného obydlí a jeho bezprostředního okolí také zákaz
setkávání se s navrhovatelkou a jejího obtěžování, jehož se ovšem v návrhu
sama navrhovatelka nedomáhala. Z povahy případu to ale soud považoval za
opodstatněné.86
Návrh na takové opatření může podat každý, proti komu směřuje násilí ze strany
osoby, s níž žije, a také osoba, proti které násilí přímo nesměřuje, ale žije
s osobou násilnou a osobou ohroženou a násilné chování jí vadí. Zákonná
úprava dává plnou procesní způsobilost i osobě starší 16 let. Nezletilí (zde tedy
rozumíme nezletilé mladší 16 let) pak mohou podat návrh prostřednictvím
zákonného zástupce, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo advokáta na
základě plné moci.87 V návrhu je nutné vylíčit skutečnosti, které činí soužití
nesnesitelným z důvodu fyzického nebo psychického násilí či nežádoucího
sledování nebo obtěžování.88
Úprava předběžných opatření ve věci ochrany před domácím násilím není
vázána na podání návrhu ve věci samé. Vzhledem ke smyslu předběžných
opatření je nutno o nich rozhodnout do 48 hodin. Toto se může jevit jako
85
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poměrně dlouhá doba. V návaznosti na institut vykázání a s ohledem na
případnou nutnost doplnění důkazů jde však o lhůtu rozumnou. Pokud je násilí
v akutní fázi, nabízí se oběti možnost využít institutu vykázání, pokud ne, je
48 hodin časovým úsekem vyhovujícím.89 Nezbytnou součástí takového
rozhodnutí je jeho odůvodnění. K této otázce se pojí široká judikatura soudů
všech instancí, kdy za předchozí právní úpravy vznikaly značné rozpory
v přístupu k nutnosti odůvodnění. Jelikož totiž soudy zákonně rozhodovaly
postupem bez slyšení účastníků, nemohl se reálně adresát vydaného
předběžného opatření k věci vyjádřit. To pak ve spojení s ustanovením §169
odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jež umožňovalo
absenci odůvodnění v písemném vyhotovení rozhodnutí, kterým se zcela
vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, vedlo k vydávání usnesení bez
odůvodnění. Přístup jednotlivých soudů k této problematice byl velmi rozmanitý a
přítrž tomu učinil až Ústavní soud, který taková usnesení označil za protiústavní.
Řádné odůvodnění rozhodnutí je dle jeho názoru jedním ze základních atributů
spravedlivého procesu. Nelze se ztotožnit s názorem Nejvyššího soudu, který
vyložil případ, kdy se návrhu na vydání předběžného opatření zcela vyhovuje,
jako výjimku z pravidla nutnosti odůvodnění rozhodnutí, protože je příliš
extenzivní. Ústavní soud pak aplikoval test proporcionality, kdy zkoumal také
nutnost odůvodnění v návaznosti na krátké lhůty k vydání rozhodnutí. Zhodnotil,
že odůvodnění je nutnou součástí takového rozhodnutí, kdy vzhledem k povaze
věci může jít o odůvodnění stručné, které ale v základních rysech zahrnuje
důvody vedoucí k vydání rozhodnutí.90
V případě vyhovění návrhu předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce.
Tuto dobu lze na návrh prodloužit, a to na maximální dobu šesti měsíců.
V zákoně pak není, na rozdíl od trestněprávní úpravy předběžných opatření,
délka jeho trvání vázána na délku případného civilního řízení, např. řízení
o rozvodu manželství.
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5.3.2. Předběžná opatření veřejného práva
Cíl předběžných opatření upravených v trestním řádu je shodný s cílem jejich
úpravy v soukromoprávní oblasti. Je jím prozatímní ochrana poškozeného
a jemu blízkých osob a zároveň stanovení mezí chování obviněného. Liší se tedy
od cíle samotného trestního stíhání, kterým je zájem státu na potrestání
pachatele.
Podmínkou uložení předběžného opatření je v souladu s principem subsidiarity
skutečnost, že zamýšleného cíle nelze dosáhnout jiným (mírnějším) způsobem.
Musí být zahájeno trestní stíhání pro skutek, který se zdá ze zjištěných okolností
býti trestným činem a také se jeho pachatelem jeví obviněný, kdy je zde důvodná
obava, že trestný čin bude opakovat či jej dokoná. Dále je uložení takového
opatření nutné pro ochranu zájmů poškozeného, kdy poškozený je fyzickou
osobou, nebo ochranu zájmů jiný osob či společnosti.91 Požadavek fyzické osoby
pak není odražen v okruhu obviněných, jimž je takové opatření ukládáno, jelikož
pokud je to z povahy věci možné, může být uloženo i osobě právnické.
Předběžné opatření je v trestním řízení ukládáno z úřední povinnosti, poškozený
může dát k jeho uložení podnět. Možnost uložení předběžného opatření se váže
na trestní řízení - lze jej uložit jen obviněnému. Tedy i jeho trvání je na trestní
řízení vázáno, kdy poškozený může v důsledku skončení trestního řízení pozbýt
ochrany dříve, než by bylo vhodné. Pak se jeví jediným východiskem návrh na
předběžné opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních, kdy jej může
podat i sám státní zástupce. Možnost uložit předběžné opatření až po zahájení
trestního stíhání je problematická s ohledem na ochranu poškozeného.
V časovém rozestupu mezi začátkem prověřování a zahájením trestního stíhání
může dojít k dalšímu útoku či dokonání trestného činu. Bylo by tedy vhodné, aby
ve vymezených případech bylo možné uložit předběžné opatření již ve fázi
prověřování.92
Předběžná opatření byla do trestního řádu vložena zejména z důvodu
nedostatečné ochrany poškozených, konkrétně se dle Jelínka tato potřeba jeví
nutnou právě v návaznosti na domácí násilí, kdy předchozí úprava jim
91
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neposkytovala dostatečnou ochranu.93 Navíc na rozdíl od vazby mohou být
uložena v řízení o jakémkoliv trestném činu, nejsou tedy podmíněna jeho trestní
sazbou. Jejich použití je tedy možné v tom nejširším okruhu případů.
Zákon obsahuje výčet druhů jednotlivých opatření, kdy může být uloženo jak
jedno, tak několik vedle sebe. Pro oblast domácího násilí jsou důležité zejména
zákaz styku s určitými osobami a zákaz vstupu do obydlí.
Zákazem styku s určitými osobami rozumíme nepřípustnost “jakéhokoli
kontaktování nebo vyhledávání poškozeného, osob mu blízkých nebo jiných
osob, zejména svědků, a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací
nebo jiných obdobných prostředků.”94 Setkání je pak umožněno pouze
z důležitých důvodů, a to za přítomnosti orgánu činného v trestním řízení nebo
probačního úředníka.
Zákaz vstupu do obydlí zakazuje vstupovat či zdržovat se ve společném obydlí
obývaném poškozeným a zákaz vstupovat do jeho bezprostředního okolí.
Opatření může být uloženo samostatně nebo jako opatření, které nahrazuje
vazbu.95
Trestní řád samostatně upravuje i sankcionování porušení povinnosti uložené
předběžným opatřením, ovšem sám nevylučuje při porušení některých, které lze
subsumovat pod trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí nebo vykázání,
kriminalizaci takového jednání. 96
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je účinný od
1. ledna 2014 a nahrazuje hlavu XXV. TŘ, se pak mimo jiné věnuje také uznání
a výkonu rozhodnutí ukládajícího náhradní opatření za vazbu, a to mezi
členskými státy Evropské unie. Tím mimo jiné rozumí zákaz styku s určitými
osobami či zákaz zdržovat se na určitém místě, byť po přechodnou dobu. Tato
úprava je vnitrostátním provedením Rámcového rozhodnutí Rady 2009/829/SVV,
jehož cílem je zajištění výkonu spravedlnosti, podpora využívání těchto opatření
u osob, které nemají bydliště ve státě EU, kde se řízení vede, a v neposlední
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řadě také lepší ochrana oběti i veřejnosti. Uznání a výkon takových rozhodnutí je
pro efektivní ochranu osoby institutem předběžných opatření důležitý. V dnešní
společnosti jsou běžné transfery mezi dvěma (sousedními) státy. Zejména
v pohraničních oblastech je typické, že se osoby žijící na území jednoho státu
často vyskytují i na území státu sousedního, na kterém mají zaměstnání či
rodinu. V rámci zásady volného pohybu pak dochází ke vzniku vztahů osob,
které mají bydliště na území jiných států či je v průběhu takového změní.
V případech domácího násilí by pak typicky bylo vedeno řízení v jednom
z členských států, kdy povinný z vydaného předběžného opatření má bydliště ve
státě jiném. Zákon ve vztahu k obligatornímu převzetí rozhodnutí jiného
členského státu jako určující staví na institutu obvyklého bydliště - nestaví tedy
na bydlišti trvalém či státním občanství, ale na faktickém těžišti života osoby
dotčené vydaným rozhodnutím kumulativně s jejím rozhodnutím o návratu do
takového státu.97 Fakultativně je pak lze uznat a vykonat i v případech jiných.98
Obdobně pak tyto podmínky platí při rozhodnutí českého justičního orgánu zaslat
jeho rozhodnutí jinému členskému státu, pokud je to k výkonu rozhodnutí
zapotřebí a obviněný má v něm bydliště a se svým návratem do tohoto státu
souhlasí. Bez splnění podmínek může zaslat takové rozhodnutí i na žádost
obviněného, pokud s převzetím rozhodnutí adresovaný stát souhlasí. Zaslat
rozhodnutí k jeho uznání a výkonu lze pouze do jednoho členského státu.
V rámci řízení o uznání a výkonu pak s ohledem na rozdílné právní úpravy
takových opatření stát přizpůsobí druh opatření i jeho trvání s jeho právním
řádem. Zákonná úprava umožňuje českému justičnímu orgánu vzít rozhodnutí
spolu s osvědčením zpět v případě, kdy by takové přizpůsobení výrazně zhoršilo
postavení obviněného či by nebylo dostatečným prostředkem k zajištění účelu
náhradního opatření.99 Tato poměrně nová úprava uznávání a výkonu rozhodnutí
jiného členského státu ukládajícího náhradní opatření za vazbu by měla v praxi
přinést na jedné straně menší zasahování do práv obviněného, kdy při jejím
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využívání bude častěji vazba nahrazována těmito opatřeními, a na druhé straně
i lepší zajištění ochrany oběti trestného činu.

5.3.3. Vzájemný vztah předběžných opatření
Jak občanskoprávní, tak trestněprávní úprava předběžných opatření ve věcech
ochrany před domácím násilím se vzájemně doplňují. Vyvstává ale otázka, která
z úprav je vhodnější, neboť zákon nijak neupravuje situaci, kdy je současně
podán návrh dle zákona o zvláštních řízeních soudních a je zahájeno trestní
stíhání, v jehož souvislosti by bylo vhodné vydat předběžné opatření z moci
úřední dle trestního řádu. Zákon navíc dává státnímu zastupitelství do rukou jak
možnost uložit předběžné opatření z úřední povinnosti, tak podat návrh na jeho
uložení v civilním řízení. Tuto dvoukolejnost opakovaně kritizuje Ústavní soud.
Ten se v podobné věci vyjádřil tak, že v případě, kdy je již zahájeno trestní
stíhání, má státní zastupitelství užívat prostředky mu svěřené trestněprávními
předpisy, a to v zájmu ucelenosti samotného trestního řízení. 100 To se na jednu
stranu jeví jako názor správný, ovšem z pohledu ochrany oběti tomu tak být
nemusí. Jak již bylo zmíněno výše, soukromoprávní úprava dává jasné mantinely
trvání předběžného opatření, což od úpravy trestněprávní nelze očekávat. Pokud
by tedy státní zástupce v konkrétní věci měl konat čistě ve prospěch
poškozeného, bude se v mnoha případech jevit uložení předběžného opatření
dle zákona o zvláštních řízeních soudních vhodnějším prostředkem. Ústavní
soud však nevylučuje možnost podání takového návrhu navrhovatelem jiným než
státním zastupitelstvím.101
Úprava předběžných opatření jako institutu směřujícího k ochraně oběti
trestného činu je v souladu s požadavky Istanbulské úmluvy, tedy je dostupná
bez zbytečné finanční či administrativní zátěže, vydána na dobu určitou
v případě opatření dle soukromoprávní úpravy a do skončení řízení v případě
úpravy veřejnoprávní, v obou případech vydávány s okamžitou účinností.
Dostupnost bez ohledu na další právní postupy je zajištěna řízením civilním,
v řízení trestním je z povahy věci nutné souběžně vedené trestní stíhání. Oba
instituty mohou být zavedeny jak před, tak v rámci samotného soudního řízení,
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kdy v řízení ve věcech soukromoprávních může dojít také k prodloužení jejich
trvání.102

5.4. Postavení poškozeného a oběti trestného činu
Z historického hlediska je pozornost věnovaná poškozenému, jeho postavení,
procesním oprávněním a nárokům poměrně novou záležitostí. Vzhledem
k zásadním zásahům do základních práv a svobod obviněného byly právě ony
po dlouhou dobu v popředí. Teprve v polovině dvacátého století se pohled obrací
na zajištění ochrany práv osoby, do jejíž sféry bylo zasaženo již samotným
trestným činem, ne v důsledku zájmu státu a společnosti na represi pachatele.103
Současná právní úprava na jedné straně upravuje postavení poškozeného jako
subjektu trestního řízení, a to přímo v trestním řádu, na straně druhé jeho
postavení jako oběti trestného činu, kdy vymezení osoby jako oběti trestného
činu je vymezením širším, řadíme sem např. i některé osoby blízké oběti, jíž byla
trestným činem způsobena smrt. Hlavní rozdíl mezi pojmy poškozený a oběť
trestného činu je v samotném cíli úpravy. Poškozený jako strana trestního řízení
je pojmem procesním, oproti tomu oběť je také předmětem zkoumání mnoha
trestnímu právu blízkých disciplín, jako jsou kriminologie, kriminalistika,
psychologie a z kriminologie se vydělující odvětví viktimologie.104

5.4.1. Oběť trestného činu
Postavení a práva oběti trestného činu či činu jinak trestného upravuje uceleně
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů.
Vymezuje oběť jako fyzickou osobu, jíž byla či měla být trestným činem
způsobena újma (ať majetkového, či nemajetkového charakteru), ublížení na
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zdraví či na jejíž úkor se pachatel obohatil.105 Dále se v případech, kdy trestným
činem byla způsobena smrt oběti, za oběť považují i některé osoby jí blízké, a to
konkrétně příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel nebo osvojenec,
manžel, registrovaný partner nebo druh.106 Práva obětí trestných činů zákon
konkretizuje jako právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace,
právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, práva
pojící se s ochranou před sekundární viktimizací a v neposlední řadě právo oběti
na peněžitou pomoc od státu, jež jí má pomoci překonat nelehké období, kdy se
s trestným činem a jeho následky vypořádává.
Právem na odbornou pomoc rozumíme psychologické či sociální poradenství,
právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy. Toto
právo se neváže na trestní řízení, lze jej tedy uplatnit před, během i po jeho
průběhu.107
Právo oběti na informace je upraveno s důrazem na návaznost poskytnutí
informací na následné uplatnění práv oběti. Informace jsou poskytovány povinně
nebo na žádost. V prvním případě jde o informace pojící se k průběhu
samotného řízení a právům oběti, jež jí plynou ze zákonné úpravy. V případě
druhém jde o informace pojící se ke stavu trestního řízení či propuštění nebo
uprchnutí pachatele. Vždy je třeba podávat oběti informace srozumitelně. To je
v praxi asi největším problémem aplikace nynější úpravy, kdy dle Mgr. Petry
Vitoušové musí dojít ke změně, jelikož postup, který je nyní praktikován, vede
k zahlcení oběti informacemi, ta je není schopná vstřebat. To paradoxně vyústilo
v situaci, kdy zvýšený rozsah poučovací povinnosti vedl k tomu, že oběti
využívají svých práv méně.108 Novelou zákona o obětech účinnou od 1.4.2017 je
rozšířeno znění §13, a to právě se zaměřením na problematiku poskytování
relevantních informací, které je oběť v daném stádiu schopna využít, kdy
105

§2 odst. 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů, ve
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informace mají být poskytnuty jak v návaznosti na povahu trestného činu, tak
vzhledem ke konkrétním potřebám oběti. Nově také může oběť poskytnutí
informací odmítnout prohlášením, to ale může být vzato kdykoliv zpět, o čemž
musí být povinnými orgány poučena. Prohlášení oběti, že nechce být
informována, se nevztahuje na informace, které je třeba poskytnout k řádnému
uplatnění práv poškozeného.109
V úpravě práva na ochranu před hrozícím nebezpečím zákon odkazuje na
úpravu obsaženou v jiných právních předpisech, a to např. na úpravu vykázání
nebo předběžného opatření.
Právo na ochranu soukromí upravuje na straně jedné trestní řád. V případech
domácího násilí je stěžejním §8 b) trestního řádu, který upravuje zákaz
a omezení zveřejňování informací umožňujících zjištění totožnosti poškozeného,
kdy zveřejněním se rozumí takové jednání, které je způsobilé učinit obsah dané
informace většímu počtu osob.110 Tento zákaz se vztahuje na vyjmenovaný
okruh poškozených, mimo jiné i na poškozeného, vůči němuž byl spáchán
trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. Na straně druhé chrání zákon
o obětech soukromí oběti nikoliv vůči veřejnosti, ale v mezích samotného
trestního řízení a osob na něm zúčastněných. Na základě žádosti oběti,
zmocněnce oběti, jejího zákonného zástupce, opatrovníka či důvěrníka se
zákonem určené osobní údaje vedou tak, aby se s nimi mohl seznámit jen orgán
činný v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby. 111
Zpřístupnění jiným osobám je možné jen za současného zanesení do spisu a za
splnění zákonných podmínek. Tato ochrana oběti trestného činu tedy směřuje
k zajištění ochrany oběti nikoliv před sekundární viktimizací ze strany veřejnosti,
ale k ochraně před samotným pachatelem a jeho případnými pokusy o kontakt.
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Právo na ochranu před druhotnou újmou, tzv. sekundární viktimizací, je jedním
ze stěžejních bodů zákona. Upravuje zejména provádění výslechu či podání
vysvětlení oběti, kdy je třeba šetrného přístupu obecně, zvláště pak u otázek
zasahujících do intimní oblasti oběti. Výslech má být veden vyčerpávajícím
způsobem tak, aby nemusel být pokud možno opakován. Dále může oběť žádat,
aby byla vyslýchána osobou stejného či opačného pohlaví. Při dodržování
zmíněných pravidel v praxi by to mělo vést k ochraně oběti před sekundární
viktimizací, k jejímuž vzniku či prohloubení může docházet v důsledku jednání
orgánů činných v trestním řízení. Vedle oběti má pak i osoba blízká právo žádat,
aby bylo zabráněno jejich kontaktu s osobou, kterou oběť označila za
pachatele.112 Oběť má právo na doprovod důvěrníka. Tím může být jakákoli
svéprávná fyzická osoba, kterou si oběť za důvěrníka zvolí. Zároveň nesmí mít
důvěrník v daném řízení postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce ani
tlumočníka.113 Důvěrník má právo ji doprovázet k úkonům trestního řízení
a k podání vysvětlení, do nichž ale nesmí zasahovat. Důvěrník figuruje jako
psychická, nikoliv právní podpora oběti.
Institut v zahraničních úpravách známý jako victim impact statement byl zaveden
do českého právního řádu právě až zákonem č. 45/2013 Sb, o obětech trestných
činů a změně některých zákonů. Jde o prohlášení oběti o dopadu, jaký trestný
čin měl na život oběti. Jedná se tedy o oblast širší než skutečnosti, jež jsou
důležité pro trestní řízení. Tato možnost poskytnutá oběti může na jedné straně
pomoci jí samotné, a to po stránce psychické, na druhé straně může být
pozitivním působením na pachatele, tedy uvědoměním si následků svého
jednání a vcítěním se do pozice oběti. Toto prohlášení může být v trestním řízení
vedeno jako důkaz (písemné pak jako důkaz listinný), tedy se k němu pojí právo
obviněného, jeho obhájce nebo orgánů činných v trestním řízení na kladení
dotazů vůči oběti.114 Z pohledu oběti se to může jevit jako situace, které nechce
být vystavena, jelikož prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život bude
v mnoha případech prohlášením niterné povahy, odhalením slabin a citlivých
112
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míst, která budou znovu probírána. S ohledem na práva obviněného je tento
postup ale postupem nezbytným. Zajímavou se ve světle victim impact statement
jako důkazního prostředku jeví severoirská úprava, kde jsou tato prohlášení
užívána již od osmdesátých let. Prohlášení oběti může být totiž doplněno (příp.
nahrazeno) o tzv. victim impact report, tedy zprávu o psychickém stavu oběti, jež
podávají odborníci (psychologové nebo psychiatři), kdy soud poté může obě
srovnat a nahlížet na ně ve vzájemné návaznosti.115
Právo na peněžitou pomoc přísluší obětem, které splní stanovené podmínky
upravené dnes komplexně v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
a změně některých zákonů. Cílem úpravy je usnadnění přechodně zhoršené
situace oběti trestného činu, a to formou jednorázového příspěvku. Ten je
poskytnut, pokud škoda či nemajetková újma nebyla plně nahrazena, a zároveň
oběť o poskytnutí peněžité pomoci zažádá.116 Za splnění dalších podmínek je
okruh obětí, jež mají právo na peněžitou pomoc, taxativně vymezen. Jsou jimi
oběť, které bylo ublíženo na zdraví či způsobena těžká újma na zdraví
v důsledku trestného činu, pozůstalí po oběti, jež následkem trestného činu
zemřela, oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě,
které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým vznikla nemajetková
újma.117 V případech domácího násilí se bohužel setkáváme se všemi výše
uvedenými kategoriemi obětí, jelikož násilí často vede právě k újmě na zdraví,
dítě je často samo obětí některé z forem týrání, v souvislosti s domácím násilím
dochází v některých případech také k naplnění skutkové podstaty trestného činu
znásilnění. Fatálním důsledkem domácího násilí je pak vražda osoby ohrožené
či zabití osoby násilné.
Istanbulská úmluva se mimo jiné věnuje také legislativním a jiným opatřením,
která mají zajistit ochranu práv oběti. V tomto ohledu se zdá býti česká právní
úprava v souladu s požadavky Úmluvy, vhodné by bylo věnovat více pozornosti
legislativní úpravě kontaktu oběti a pachatele, kdy Istanbulská úmluva požaduje
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zajištění, že kontakt mezi obětí a pachatelem bude jak v prostorách soudů, tak
jiných institucí omezen pouze na nezbytné minimum.

5.4.2. Zvlášť zranitelná oběť
Zákon jako zvláštní kategorii upravuje tzv. zvlášť zranitelnou oběť, kterou rozumí
dítě, osobu vysokého věku, osobu hendikepovanou (fyzicky, mentálně nebo
psychicky) či se smyslovým postižením, oběti trestného činu obchodování
s lidmi. Dále také oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a
také takového trestného činu, který zahrnoval násilí nebo pohrůžku násilím,
jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí druhotné újmy. 118 Zákon
uvádí demonstrativní výčet charakteristických znaků oběti, jež ji činí v návaznosti
na výše uvedené trestné činy zvlášť zranitelnou, mimo jiné také vztah oběti
k podezřelé osobě nebo závislost na ní.119 Mezi trestné činy, jež zahrnují násilí
nebo pohrůžku násilí lze zajisté zařadit právě trestné činy pojící se k fenoménu
domácího násilí. Zásadně by tedy mělo být v trestním řízení ve věcech domácího
násilí k oběti přistupováno jako k oběti zvlášť zranitelné. Některá speciální práva
zákon přiznává právě jen zvlášť zranitelným obětem, některá obětem obecně,
kdy ale při žádosti podané zvlášť zranitelnou obětí mají příslušné orgány
povinnost (mimo zákonné výjimky z důvodu složitosti či nemožnosti vyhovění) jí
vyhovět. Zvlášť zranitelná oběť má právo na bezplatnou odbornou pomoc, právo
na zabránění kontaktu s osobou, již označila za pachatele, osobou podezřelou
nebo osobou, proti níž se řízení vede, a zamezení vizuálního kontaktu s takovou
osobou. Speciálně je upraven i samotný výslech a jeho provádění, konkrétně by
měl být výslech prováděn tak, aby nemusel být později opakován, s důrazem na
citlivý přístup a s ohledem na konkrétní okolnosti, které činí oběť zvlášť
zranitelnou, a to osobou k takovému výslechu vyškolenou. Také právo na
výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví, volba pohlaví platí i v případě
nutnosti přibrání tlumočníka, a právo na výslech stejnou osobou v případě
opakovaného výslechu.
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Celý výčet v § 2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
119
Celý výčet v §2 odst. 4 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých
zákonů.

52

5.4.3. Poškozený
Poškozeného trestní řád vymezuje jako osobu, jíž pachatel trestným činem
ublížil na zdraví120, způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu, nebo
tu, na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.121 Pro založení postavení
osoby jako osoby poškozené je pak mezi vznikem újmy a jednáním pachatele
nutná příčinná souvislost. Dále není poškozeným ten, jemuž újma vznikla bez
zavinění pachatele. Poškozeným může být jak fyzická, tak právnická osoba.
Náhrada (majetkové i nemajetkové) újmy je poté předmětem adhezního řízení,
které zde nahrazuje občanskoprávní řízení, v němž by jindy byl takový nárok
uplatňován. Výhodu lze spatřovat ve vyřešení všech aspektů pojících se ke
spáchanému trestnému činu v rámci trestního řízení. V opačném případě by totiž
bylo nutné čekat na pravomocné rozhodnutí trestní a až v návaznosti na něj
uplatňovat nárok poškozeného soukromoprávní cestou. K tomu v praxi ale dle
Voňkové dochází, jelikož poškození jsou často trestními senáty odkázáni
k uplatnění svých nároků z adhezního řízení na řízení civilní.122 Právo
poškozeného uplatnit nárok na náhradu újmy je časově omezeno, nejpozději je
možné jej uplatnit před zahájením dokazování v hlavním líčení, případně při
prvním jednání o dohodě o vině a trestu. Ta je ovšem pro případy domácího
násilí velmi nepravděpodobným vyústěním situace, navíc jde o institut v praxi
užívaný v malém měřítku.
Ublížením na zdraví se dle §122 zákona č. 40/2009 Sb, trestního zákoníku
rozumí takový stav, jež záleží v poruše zdraví nebo jiného onemocnění, který
porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli po
krátkou dobu123, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské
ošetření.124 Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.
Řadíme sem vedle ublížení na zdraví také těžkou újmu na zdraví. 125 Tato
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náhrada směřuje na celkové dopady trestného činu na zdraví poškozeného, a to
jak aktuálního, tak dlouhodobého charakteru.
Majetková škoda je penězi vyjádřitelná částka, o niž se v důsledku trestného činu
zmenšil nebo nezvětšil (řadíme sem tedy i ušlý zisk) majetek poškozeného.
Nemajetkovou újmou se rozumí celá řada případů, kdy dochází k újmě kdekoliv
jinde než na majetku. Pro účely domácího násilí je důležitá újma na
osobnostních právech, kdy dochází k zásahům do důstojnosti, cti, a také
zásahům do soukromí jednotlivce např. kontrolou korespondence. V psychické
rovině dochází navíc v návaznosti na vztah poškozeného a pachatele ke
značným zásahům negativní povahy. Samo stanovení výše nemajetkové újmy
není snadným úkolem, jelikož objektivně takovou újmu posoudit nelze, k jejímu
vyčíslení je tedy třeba individuálního přístupu soudů s ohledem na specifika
každého případu. Trestní řád vodítka pro určení výše nemateriální újmy neuvádí,
jejich určení je tedy ponecháno v rukou judikatury, kdy Nejvyšší soud ve svém
stanovisku sp. zn. Cpjn 206/2009 určil hlavní ukazatele pro toto posuzování.
Bezdůvodné obohacení jako obohacení se na úkor druhého, a to bez
spravedlivého důvodu (např. plnění z neplatného právního úkonu), je pro případy
domácího násilí na okraji zájmu.
Oprávnění poškozeného se ovšem nepojí pouze na subjekt adhezního řízení,
vedle nároku na náhradu újmy je poškozený také stranou trestního řízení, a to s
poměrně širokými procesními právy, např. činit návrhy na doplnění dokazování,
nahlížet do spisů, účastnit se hlavního líčení, případně sjednávat dohodu o vině
a trestu, účastnit se veřejného zasedání o odvolání a před skončením řízení se
k věci vyjádřit.126 Vyjádření poškozeného následuje bezprostředně po závěrečné
řeči státního zástupce, tedy na konci hlavního líčení po skončení dokazování.
Důležitým je bezesporu právo na udělení souhlasu k trestnímu stíhání
u vyjmenovaných trestných činů, bez něhož takové není možné. Dále má
poškozený právo na zastoupení zmocněncem.
126
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Poškozený, který je zároveň obětí dle zákona o obětech trestných činů, má navíc
právo učinit prohlášení o tom, jaké dopady měl spáchaný trestný čin na jeho
dosavadní život, a to v kterémkoli stadiu trestního řízení.

5.4.4. Souhlas poškozeného s trestním stíháním
K

zakotvení

potřeby

souhlasu

poškozeného

s

trestním

stíháním

u vyjmenovaných trestných činů došlo novelou trestního řádu v roce 1990. Před
rokem 1990 bylo trestní stíhání plně v rukou orgánu činných v trestním řízení,
konkrétně prokurátora, dle zásady legality a zásady oficiality. Smyslem zavedení
této výjimky byla paradoxně právě ochrana poškozeného, kdy by fakticky
trestním stíháním pachatele mohlo dojít k poškození osob jemu blízkých (např.
z hlediska jejich ekonomické situace). Dobrý úmysl zákonodárce ovšem narazil,
a to tím, že se pachatelé trestných činů na osobách blízkých mohou vyhnout
trestnímu stíhání i bez naplnění zamýšleného účelu ustanovení. V roce 2001
došlo k důležité obměně tohoto ustanovení, které bylo doplněno o další
podmínky, za kterých je pachatele vyjmenovaných trestných činů možné stíhat
i bez souhlasu poškozeného. Vedle případu, kdy je trestným činem způsobena
smrt, jsou jimi neschopnost udělení souhlasu v důsledku duševní poruch nebo
poruchy, pro kterou je zbaven nebo omezen na způsobilosti k právním
úkonům127, dále kdy poškozeným je osoba mladší 15 let, a pro případy
domácího násilí stěžejní situace, kdy je z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán
nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané nátlakem, výhrůžkami, závislostí nebo
podřízeností. Dle výkladu Nejvyššího soudu se ve smyslu §163a odst. 1 písm. d)
trestního řádu tísní rozumí stav, byť přechodný, vyvolaný výhrůžkami, nátlakem,
závislostí nebo podřízeností, které vedou k omezení volnosti rozhodování, kdy
se utiskovaná osoba ocitá v těžkostech a nesnázích, které ovlivňují její
rozhodování o souhlasu s trestním stíháním.128
Zákonodárce myslel při právní regulaci domácího násilí na jeho specifika, a tak
§199 týrání osoby žijící ve společném obydlí nespadá do výčtu skutkových
podstat trestných činů, jejichž stíhání je souhlasem poškozeného podmíněno.
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V účinné soukromoprávní úpravě pak omezen na svéprávnosti. Srov. §56 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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Srov. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.10.2003, sp. zn. 5 Tdo
1119/2003.
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Tak je v praxi zajištěna ochrana poškozených, kteří zvláště při této formě trestné
činnosti často mění stanoviska a samotného pachatele obhajují, a tedy justice
k takovému postoji přihlížet nemusí.129
To ale neznamená, že případy, jež reálně jsou domácím násilím, nejsou v praxi
často klasifikovány jinak. Pro identifikaci domácího násilí jako §199 TZ je totiž
z povahy věci nutná spolupráce osoby poškozené, bez níž má státní zástupce
podstatně ztíženou situaci. Tak v praxi dochází k tomu, že případy jasně se jevící
jako domácí násilí jsou klasifikovány jako trestný čin jiný, který již do §163 TŘ
spadá. V tomto světle se jeví volání organizací zaměřených na pomoc ženám po
tom, aby byly některé trestné činy, které jsou páchány zejména na ženách,
z ustanovení vyňaty, rozumnou potřebou. Jako příklad uveďme situaci, kdy je
žena, žijící ve vztahu postiženém domácím násilím, při jednom z incidentů
znásilněna svým partnerem, a v důsledku toho vyhledá lékařské ošetření. Lékař
jí doporučí obrátit se na Policii, což také udělá, jelikož na rozdíl od občasné facky
či kopance, které bohužel bere jako rutinu, se tímto cítí značně zneužita. Vylíčí
tento incident a souhlas udělí. Později se jí to “rozleží v hlavě”, partner se
omlouvá, nadbíhá jí, případně naopak vyhrožuje, a tak svůj souhlas stáhne, čímž
trestní stíhání znemožní. Stejně tak u skutkových podstat ublížení na zdraví,
omezování osobní svobody, nebezpečného vyhrožování či nebezpečného
pronásledování jde o trestné činy, které mají na domácí násilí silnou vazbu
a jeho projevy pod ně můžeme podřadit.
Dotázat se na souhlas poškozeného je nutné již před zahájením trestního
stíhání, po jeho zahájení bezprostředně poté, kdy je zjištěn vztah mezi
obviněným a osobou poškozenou, který zakládá nutnost udělení takového
souhlasu, nebo kdy dojde ke změně kvalifikace trestného činu na jeden z výčtu
§163 TŘ.130 Na tomto místě je vhodné zmínit, že dle judikatury nelze procesní
vadu spočívající v tom, že poškozený nebyl vyzván k vyjádření se k souhlasu
s trestním stíháním interpretovat tak, že souhlas dán nebyl. Jde totiž o situaci,
kdy poškozený nijak neprojevil svou vůli ve vztahu k §163 TŘ, a toto jeho právo
mu nelze upřít.131
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Souhlas již jednou udělený pak může vzít poškozený kdykoliv zpět, takové
zpětvzetí je však stejně jako neudělení souhlasu nevratným. Toto zpětvezetí se
vztahuje na trestní stíhání jako celek, tedy až do momentu, kdy se odvolací soud
odebere k závěrečné poradě. Dle judikatury Nejvyššího soudu pak lze zpětvzetí
souhlasu do jisté míry obejít, a to tak, že je skutek, pro který je obviněný stíhán,
překvalifikován na základě zjištěných okolností na trestný čin, pro který souhlasu
není třeba.132
V kauzách, kde je násilný incident podřazen pod jeden z trestných činů
uvedených v §163 TŘ, a kde je bezpečně určen vztah zakládající nutnost
udělení souhlasu s trestním stíháním poškozeným, je třeba při neudělení nebo
zpětvzetí

souhlasu

s trestním

stíháním

postupovat

obezřetně.

Pouze

v případech, kdy je bezpečně ověřeno, že souhlas byl vzat zpět dobrovolně, je
vhodné trestní stíhání bez dalšího zastavit (příp. obviněného zprostit obžaloby).
V případech souvisejících s domácím násilím, kdy i při podřazení skutku pod jiný
trestný čin než týrání osoby žijící ve společném obydlí budou běžně zřejmé
pochybnosti o svobodném rozhodování osoby poškozené, se jeví vhodným
takové neudělení či zpětvzetí zkoumat pravidelně. Pro posouzení absence
nátlaku dle §163 a) odst. 1 písm. d) TŘ pak zpravidla není vhodné, aby za
rozhodující důkaz bylo vzato pouze vyjádření poškozeného, a to ze samotné
povahy věci.133
V případech, kdy k neudělení či zpětvzetí dojde v přípravném řízení, leží
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání na státním zástupci. Zde se ztotožňuji
s názorem Lumíra Crhy, kdy při pochybnostech o dobrovolnosti je vhodné podat
obžalobu, přestože není jednání dle §163 a) odst. 1 písm. d) prokázáno,
v situaci, kdy je nejde bezpečně vyloučit.134 Byť totiž nejde o posuzování viny
obviněného, jde o premisu, bez níž není možné vinu vyslovit a která záleží
v poměrně širokém dokazování.
Odepření či zpětvzetí souhlasu je důvodem nepřípustnosti trestního stíhání.
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I do této oblasti pak zasahuje Istanbulská úmluva, kdy pro trestné činy fyzického
násilí, sexuálního násilí, vynuceného sňatku, mrzačení ženského genitálu
a násilného potratu a násilné sterilizace zakotvuje povinnost státu zajistit, aby
jejich vyšetřování nebo stíhání nebylo zcela závislé na ohlášení či stížnosti oběti
a aby mohlo pokračovat i tehdy, pokud oběť své podání či stížnost stáhne.135
Smyslem tohoto ustanovení se tedy jeví důraz na samostatnou činnost státu
v oblasti násilí na ženách, kdy v českém právním prostředí jsou takové trestné
činy stíhány z úřední povinnosti, k takovému je ovšem za naplnění předpokladů
nutný souhlas poškozeného. Tak například trestný čin znásilnění, kdy osobou
poškozenou je manžel, partner nebo druh, je souhlasu poškozeného s trestním
stíháním třeba. Takové jednání je pak sice trestné, při neudělení souhlasu však
není stíhatelné. O samotném souhlasu potom článek 55 nehovoří, ovšem s jeho
zamýšleným cílem se jeví být §163 TŘ v rozporu, a to z důvodu podmínění
vybraných trestných činů právě souhlasem osoby poškozené, jehož neudělení či
zpětvzetí poté a simili zabrání dalšímu postihu pachatele a trestní stíhání je na
udělení takového závislým.

5.5. Vazba
Vazba je jedním ze zajišťovacích opatření, a to tím, které v největší míře
zasahuje do základních lidských práv a svobod obviněného. Její podstatou je
časově omezené zbavení osobní svobody obviněného jeho umístěním ve
vazební věznici. Proto je krajním opatřením, o kterém může rozhodovat pouze
soud. Její účel odvisí od konkrétního případu, kdy vazbu dle účelu dělíme do tří
kategorií. Vazbu útěkovou s cílem zajistit obviněného pro účely trestního stíhání,
kdy je zde riziko, že by uprchl nebo se skrýval. Vazbu koluzní, která má zabránit
působení obviněného na vyšetřování, tedy maření či ztěžování objasnění věcí.
Nakonec vazbu předstižnou, která cílí na zabránění obviněnému v opakování či
dokonání trestné činnosti.136 Vazba tedy jako procesní prostředek směřuje
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k zajištění obviněného, nikoliv k jeho potrestání, a ve vzetí do vazby nelze
spatřovat jeho vinu ze spáchání trestného činu, z něhož je obviněn.
Obviněného lze vzít do vazby jen za splnění zákonných podmínek137 a jen pokud
je zde na základě konkrétních skutečností obava, že se obviněný dopustí
některého z výše uvedených jednání. O vazbě se rozhoduje ve vazebním
zasedání138, jehož účelem je zajistit obviněnému právo vyjádřit se k důvodnosti
vazby, a to právě s ohledem na značný zásah do jeho práv. Vazba je opatřením
fakultativním, nemusí být ani za splnění všech podmínek uložena.
V případech domácího násilí se nejčastěji setkáme s uvalením vazby koluzní či
předstižné.
Koluzní vazba se v mnoha kauzách domácího násilí jeví jako nutnost, kdy
závislost ohrožené osoby na osobě násilné, její zkreslené vnímání a snadná
ovlivnitelnost vedou k tomu, že nejen že se pachatel mařit vyšetřování
ovlivňováním poškozeného jako svědka pokusí, ale často se mu to také podaří.
Zejména v případě osob obecně agresivních navíc nejde jen o působení na
poškozeného a jeho budoucí výpověď, ale také na sousedy, rodinu a další
svědky, kteří se obviněného obávají právě pro jeho agresivní vystupování. Užití
koluzní vazby se ale pojí na splnění poměrně přísných podmínek. Takto se
vyjádřil Ústavní soud139, kdy judikoval, že koluzní vazbu je možno uložit, jen
pokud byly zjištěny konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že se
obviněný dopustí působení na svědky či jiného maření či ztěžování objasnění
věcí. Za takovou skutečnost je pak možné považovat například to, že se
takového jednání již dopustil nebo se o to pokusil. Naopak nelze k uvalení
koluzní vazby přistoupit pouze z důvodu, že jistý okruh svědků ještě nebyl
vyslechnut a je zde obava, která ale není vzhledem k okolnostem dostatečně
podložená. Ze své povahy není koluzní vazba nahraditelná žádným z institutů,
jež nahrazují vazbu.
V kauzách domácího násilí je často zlomovým bodem právě snaha oběti situaci
řešit, snaha se od násilného partnera odpoutat. Tento moment pak může vést ke
značnému vystupňování agrese, kdy celosvětově sledujeme vysoký výskyt
vražd, které se váží právě na odchod oběti. Násilná osoba má pocit, že ztrácí
137
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kontrolu a moc, a skutečně nad obětí přemýšlí jako nad svým majetkem, o který
odmítá přijít. Je tedy třeba, aby orgány činné v trestním řízení věnovaly zvýšenou
pozornost stupni agrese násilné osoby a jejímu vystupování, výhrůžkám těžkým
ublížením na zdraví či smrtí oběti nebo osob jí blízkých, protože nemusí jít
o výhrůžky plané. V této souvislosti pak vyvstává otázka uvalení vazby
předstižné, a to zejména v návaznosti na nový institut předběžných opatření
v trestním řízení. Dříve, tedy v době, kdy trestní řád neznal předběžná opatření,
se v těžších kauzách domácího násilí jevila předstižná vazba jako vhodné
řešení. Existovala sice jistá úprava náhrady vazby, a to zárukou zájmového
sdružení občanů anebo důvěryhodné osoby, písemným slibem obviněného nebo
dohledem probačního úředníka, jejich užití v případech domácího násilí by ale
bylo úsměvným, jelikož by se často minulo účinkem. Navíc by se obviněný pouze
zavázal k nepokračování v trestné činnosti, nebylo by mu ovšem možno žádným
prostředkem trestního práva zabránit v návratu do společného obydlí,
a paradoxně by tedy docházelo k situaci, kdy oběť trestného činu se nejen musí
se spáchaným činem vyrovnávat, ale navíc je okolnostmi nucena opustit svůj
domov. Změna přišla v létě roku 2013, kdy se stala účinnou úprava předběžných
opatření.140 Ta zaplnila velmi širokou mezeru úpravy mezi institutem vazby
a těmi užívanými pro její náhradu. Nově je tedy možné vazbu nahradit uložením
předběžného opatření. Jeho obsahem může být mimo jiné právě zákaz styku
s určenými osobami či zákaz vstupu a setrvání ve společném obydlí a jeho
bezprostředním okolí. Za porušení povinnosti v něm uložené trestní řád stanoví
shodně s ostatními instituty nahrazujícími vazbu právě uvalení vazby, vedle toho
však také peněžitou pokutu či uložení jiného druhu ochranného opatření.
Zajímavou se jeví návaznost na znění skutkové podstaty trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy kriminalizace takového jednání tedy
není vyloučena. To pro obviněného povinného z předběžného opatření může být
poněkud silnějším motivem k jeho dodržování. Pokud se ale obviněný takovým
opatřením řídit nebude, a bude spadat právě do oné výše zmíněné kategorie,
nebude předběžné opatření dostačujícím prostředkem k ochraně oběti.
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5.6. Výslech svědka
V případech domácího násilí má svědecká výpověď poškozeného zásadní roli.
Pokud k domácímu násilí dochází zejména formou násilí psychického či
absentují lékařské zprávy, bude důkazem stěžejním. Orgány činné v trestním
řízení se nacházejí v nelehké situaci - zpravidla zde mají dvě výpovědi, jež si
navzájem odporují - na jedné straně tvrzení obviněného, na straně druhé tvrzení
osoby poškozené. Zvláště v případech domácího násilí je rozhodnutí
poškozeného učinit takovou svědeckou výpověď již samo o osobě vítězstvím,
bez dalšího je ale vyhrána pouze bitva, nikoliv válka.
Za situace, kdy opakovaně docházelo k vykázání, poškozený předloží lékařské
zprávy a výslechy svědků z okolí poškozeného i obviněného mají relevantní
obsah, je důkazní situace orgánu činného v trestním řízení ulehčena. Takové ale
nejsou pravidlem a důkazní nouze bohužel nastává poměrně často.
Často se navíc setkáme se situací, kdy za prvotního podání vysvětlení
v přípravném řízení je poškozený ochoten později vypovídat jako svědek, svůj
názor ale změní a později bez oprávnění odepírá vypovídat či se ve své
výpovědi značně odchyluje od výpovědi původní.
Pro takové případy je při provádění výslechu po zahájení trestního stíhání nutné
přizvat obviněného či jeho obhájce, a to z důvodu pozdější použitelnosti tohoto
důkazu.141 V opačné situaci by totiž bylo porušeno právo obviněného dle
čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tedy
práva “vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání
a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti
sobě”.142 Zákon umožňuje čtení protokolu o výpovědi svědka také za situace,
kdy bylo zjištěno, že svědek byl předmětem násilí, zastrašování, podplácení
či příslibů jiných výhod, čímž byl veden k tomu nevypovídat či vypovídat křivě
nebo byl-li obsah výslechu ovlivněn průběhem hlavního líčení, zejména
přítomností obviněného či veřejnosti.143 V těchto případech není na překážku ani
neúčast obviněného či jeho obhájce na původním úkonu. Jiná situace nastává,
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pokud odepře výpověď svědek, který na takové odepření má právo. Zde lze při
hlavním líčení číst protokol jen pokud byl o takovém svém právu řádně poučen
již před průběhem původního výslechu a výslovně prohlásil, že jej nevyužívá.144
Právo dle čl. 6 v českém právním řádu prolamuje §158 odst. 9 TŘ, který
zakotvuje úpravu neodkladného a neopakovatelného úkonu a dalších případů,
kdy je za splnění podmínek možné vyslechnout osobu jako svědka již před
zahájením trestního stíhání namísto podání vysvětlení. Takový výslech je možný
pouze na návrh státního zástupce za účasti soudce. Budoucí obviněný tedy
v důsledku tohoto postupu přichází o právo být výslechu účasten, jelikož za
obviněného není v daném momentě označen a tato práva mu vznikají až
zahájením trestního stíhání. Jde o tak zásadní zásah do práv obviněného, že
tento postup musí být policejním orgánem řádně odůvodněn a vysvětlen. Ústavní
soud se navíc v návaznosti na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská
práva vyjádřil tak, že tohoto ustanovení lze využít, pouze je-li to skutečně
nezbytné, nesnáze tím způsobené mají být obhajobě kompenzovány a taková
výpověď nemůže být rozhodujícím či výlučným důkazem viny.145
Přestože působením pachatele na poškozeného často dochází k následné
změně výpovědi či k rozhodnutí poškozeného nevypovídat, není v praxi běžně
úprava v tomto ustanovení obsažená na případy domácího násilí aplikována.
Z dikce ustanovení pak dovodíme, že to ani není možné, jelikož smyslem úpravy
vedení výslechu ve fázi prověřování, co se zachování svědecké výpovědi týká, je
nemožnost trestní stíhání zahájit bez většího odkladu, což pak může mít za
následek ovlivňování výpovědi svědka či znehodnocení takového důkazu např.
z důvodu zapomínání. V případech domácího násilí ale většinou zahájení
trestního stíhání nebude nic na překážku, a tak časový interval mezi možností
výslechu korunního svědka před a po zahájení trestního stíhání nebude příliš
široký. Stejně pak dle judikatury nelze provádět neodkladný a neopakovatelný
úkon za situace, kdy orgány činné v trestním řízení měly dostatek skutečností
odůvodňujících, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala určitá osoba.
Zásadu kontradiktornosti řízení označuje Krajský soud v Brně za jednu ze zásad
stěžejních. Daný případ navíc konkrétně směřuje právě na situaci domácího
násilí, kdy se odvolací soud neztotožnil s názorem policejního orgánu
144
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o neopakovatelnosti výslechu poškozené jako svědka. Za neopakovatelný jej
policejní orgán považoval právě z důvodu, že je prověřováno týrání spolužijící
osoby a oběť tíhne k tomu takové jednání tajit, v budoucnu je bagatelizovat,
měnit či nevypovídat vůbec.146
Problémem ovšem zůstává, že pokud nebylo provedeno vykázání a následně na
něj navázáno předběžným opatřením, bude poškozený kontaktu s obviněným
v běžném životě vystaven. Nátlak ze strany obviněného pak může vést k využití
práva odepřít výpověď, kdy předchozí vysvětlení podané poškozeným není
z procesního

hlediska

způsobilé

býti

důkazním

prostředkem.

Na

tuto

problematiku částečně navazuje již výše zmíněná úprava obsažená v §164 TŘ,
kdy umožňuje policejnímu orgánu provést výslech svědka již při vyšetřování
mimo jiné z důvodu, že hrozí, že bude ovlivněna jeho výpověď. Se samotným
výslechem se tedy nečeká až na hlavní líčení a za předpokladu, že výslech byl
proveden v souladu se zákonem, lze protokol o výslechu u hlavního líčení pouze
přečíst. Vedle toho se dle §55a TŘ nabízí možnost využít při prováděném
výslechu audio a videozáznam. To se jeví jako účinný způsob, jak soudu
zprostředkovat právě rozpoložení a psychický stav svědka v krátkém časovém
intervalu po zahájení trestního stíhání, tedy pravděpodobně i po posledním
útoku. Je tedy na místě rychlý přístup policejního orgánu a co nejdřívější
opatření výpovědi poškozeného jako svědka.
V případech domácího násilí, kdy jsou přítomny osoby mladší 18 let či kdy jsou
samy poškozeným, je možno je vyslechnout jako svědky již ve fázi prověřování,
a tedy před samotným zahájením trestního stíhání.147
Při samotném výslechu oběti jako svědka při hlavním líčení pak Istanbulská
úmluva jako jednu z povinností státu mířících k zajištění ochrany oběti stanoví,
že stát “v souladu s pravidly stanovenými místními zákony umožní obětem
podávat svědectví v nepřítomnosti anebo alespoň v nepřítomnosti obviněného
pachatele, zejména pak s použitím vhodných a dostupných komunikačních
technologií.”148 V souladu s tímto pravidlem by tedy nemělo docházet
146
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k sekundární viktimizaci oběti přímým kontaktem s obviněným a jeho právo
vyslýchat svědky proti sobě by mělo následně být prováděno zásadně formou
vylučující jeho přítomnost při výslechu oběti.
Snaha zamezit sekundární viktimizaci zvlášť zranitelných obětí vyústila mimo jiné
v zavádění tzv. speciálních výslechových místností. Ty mají vytvořit uvolněnou
atmosféru a pocit bezpečí, kdy policista bude od vyslýchané osoby schopen
zajistit co nejvíce informací. Tyto místnosti se fakticky skládají převážně ze dvou
místností oddělených - jedna slouží k samotnému výslechu, druhá místnost je
pak místností monitorovací, která poskytuje technické zázemí pro pořizování
audio a videozáznamu.149 To je důležité zejména kvůli povaze výslechů zde
prováděných, které budou převážně výslechy neopakovatelnými. Je tak třeba
zaznamenat zejména nonverbální komunikaci, mimiku či tón hlasu a změny jeho
melodie důležité pro pozdější posouzení soudem.150
Tyto místnosti vytváří klidné zázemí, při výslechu mají policisté pro děti
k dispozici hračky a jiné pomůcky. Vybavení místnosti by ale nemělo děti
rozptylovat a zároveň je třeba myslet i na situace, kdy budou vyslýchány děti
vyššího věku. Setkáme se dokonce i se třemi místnostmi, kdy třetí je specificky
upravena pro výslechy dospělých obětí násilných trestných činů, mimo jiné právě
i obětí domácího násilí.
V praxi se bohužel setkáváme i s případy, kdy je tvrzení o páchaném domácí
násilí užíváno jako prostředek ke zlepšení či upevnění pozice v rámci
např. rozvodového řízení či jako pomsta partnerovi. Ten v důsledku takového
obvinění trpí jak psychicky, tak společensky. Kdo se někdy s domácím násilím a
jeho následky setkal, nad tímto může jen kroutit hlavou. Řadu let se snažíme
společnost dovést k vnímání domácího násilí jako závažného problému, který je
třeba řešit, jako něčeho, co je pod povrchem často mnohem horší, než se na
první pohled jeví. S rozšířením povědomí o domácím násilí a šíří jeho výskytu je
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pak o to jednodušší např. v případě ošklivého rozvodu zneužít zákonné úpravy
jednou ze stran ve svůj prospěch. Tak najdeme kauzy, kdy žena vyprovokuje
manžela za přítomnosti svědků k agresi a následně tvrdí, že k ní dochází běžně.
Jde o naprostý opak toho, čeho mělo být osvětou dosaženo. Čím více se
takových případů vyskytne, tím těžší bude pro skutečné oběti obrátit se na
příslušné orgány s žádostí o pomoc. V praxi navíc rodič či partner, který druhého
nepravdivě nařkne, potrestán nebývá.151
Zneužívání zákonné úpravy domácího násilí pro vlastní prospěch je bezohledné,
ale dochází k němu. I z tohoto důvodu je opatrný přístup zákonodárce v úpravě
provádění výslechu svědka ve fázi prověřování pochopitelný. Provedený výslech
formou neopakovatelného úkonu by totiž byl nezpochybnitelným trumfem v rukou
domnělého poškozeného proti obviněnému, jenž by se již neměl ve vztahu
k tomuto důkazu jak bránit. Sílu tohoto důkazu ovšem koriguje Evropský soud
pro lidská práva, který se vyjádřil ve věci případů založených zejména na
takovém výslechu korunního svědka tak, že pokud korunní svědek nevypovídá
v průběhu dalšího řízení, není možné na důkazu provedeném jeho výslechem
bez dalších důkazů stavět odsouzení pachatele jako na důkazu hlavním. 152 Toto
ale Evropský soud pro lidská práva ve své pozdější judikatuře upřesňuje, kdy
např. v kauze Štulíř v. Česká republika posuzuje sice ne bez výhrad, ale jako
zákonný postup soudu, který rozhodl v případě vydírání mezi bývalými partnery.
Tak výpověď poškozené jako svědka žijícího dlouhodobě v zahraničí byla
provedena jako neodkladný a neopakovatelný úkon, ale soud její výslech
důkladně zhodnotil a její svědectví bylo navíc podepřeno i důkazy jinými. 153
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6. Statistická data
O domácím násilí víme v dnešní době na jednu stranu hodně, na stranu druhou
málo. Nakolik je jevem latentním? Kolik obětí se rozhodne situaci řešit? A v jaké
fázi k řešení přikročí? Kolik procent skutečně tvoří muži jako oběti? Zvyšuje se
výskyt násilí či jen povědomí obětí o možnostech ochrany a následného
uplatňování jejich práv? V kolika případech jsou děti přítomny násilí mezi rodiči?
V kolika případech násilí míří přímo proti nim? Jak dlouho a jaké následky si
oběť nese? Ochránil ji skutečně stát svým zásahem?
Na tyto a mnoho dalších otázek se snaží odpovědět průzkumy prováděné napříč
obory, kterých se domácí násilí dotýká. Data jsou sbírána z pohledu policejní
praxe, pracovníků neziskových organizací, sociologů či justice. Každý průzkum
nabízí pohled na problematiku ze svého specifického úhlu a stejně jako
komplexní ochrana před domácím násilím i tyto mohou existovat jeden bez
druhého, ale pouze ve vzájemné souvislosti nabídnou obrázek komplexní.
Intervenční centra poskytují statistické údaje týkající se především preventivních
opatření.
Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s. ve svém komentáři
k sesbíraným datům z roku 2016 eviduje 1319 vykázání a 2133 osob
ohrožených, z nichž 1343 tvoří ženy, 156 muži a 634 nezletilé děti. Ohrožené
děti tedy tvoří 30% osob ohrožených, jež jsou chráněny provedeným vykázáním.
Celkový počet domácností s nezletilými dětmi, v nichž bylo provedeno vykázání,
je 768 s celkovým počtem 1402 dětí.154 Tato čísla jsou alarmující a poukazují
na nutnost koncentrace pozornosti na ochranu dětí jako obětí domácího násilí.
Bílý kruh bezpečí poskytuje údaje o osobním kontaktu s jeho klienty, kdy se na
něj obrátilo za rok 2016 celkem 2301 osob, z toho jako domácí násilí bylo
klasifikováno 511 případů, za nejisté označeno 126 a zbylé takto klasifikovány
nebyly. Ohlášené případy pak ve 513 případech spadaly pod trestný čin Týrání
osoby žijící ve společném obydlí. 155 Statistiky výlučně se týkající domácího násilí
pak poskytuje

na

jemu speciálně věnovaných
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domacinasili.cz, kde poskytuje zejména data týkající se institutu vykázání. Zde
pozorujeme od roku 2007 postupný nárůst počtu vykázání, který se od roku 2011
konstantně drží v rozmezí mezi 1300-1400 vykázáními ročně. Míra vykázání
provedených opakovaně fluktuuje okolo 15%. Kraji s nejvyššími počty
provedených

vykázání

za

celé

sledované

období

jsou

kraj

Ústecký,

Jihomoravský, Moravskoslezský a Hlavní město Praha. Tento trend pokračuje i
v prvních třech měsících roku 2017.156
Institut pro kriminologii a sociální prevenci se ve svém výzkumu publikovaném
v roce 2014 zaměřil jak na policejní a justiční statistiky, tak na výzkum obětí
domácího násilí. Počet policií evidovaných obětí trestného činu týrání osoby žijící
ve společném obydlí činil v letech 2004-2012 celkem 5682, z nějž 219 byli muži
a 3949 ženy, zbytek pak oběti ve skupinách.157 Tato čísla jsou v souladu
s obecnými poznatky o obětech domácího násilí s ohledem na pohlaví. Ve
4 případech pak byla následkem smrt oběti. Z pohledu justiční statistiky CSLAV
dosahuje počet osob pravomocně odsouzených za trestnou činnost pod třídícím
znakem “domácí násilí” v letech 2008-2012 počtu 1885 odsouzených, jeho obětí
2629 osob. Počet pravomocně odsouzených konkrétně za trestný čin týrání
osoby žijící ve společném obydlí byl 1442 odsouzených. 158 Ve výše uvedených
policejních statistikách se v tomto období stalo obětí trestného činu týrání osoby
ve společném obydlí 3335 osob, jeho pachatelem pak 2168 osob. Značný rozdíl
v evidovaných počtech pachatelů si lze vysvětlit rozdílností třídících znaků, kdy
v policejních statistikách šlo o osoby stíhané a vyšetřované, v justičních o osoby
odsouzené. Můžeme tedy dovodit, že z počtu stíhaných osob pro tento trestný
čin je pravomocně odsouzeno 67% z nich.
Z části zaměřené na oběti domácího násilí, které vyhledaly ubytování
v azylových zařízeních z důvodu nepřístojného chování partnera, je třeba zmínit,
že 43% z nich bylo na mateřské dovolené, což podporuje teorii, že násilí mezi
partnery se často vystupňuje s těhotenstvím ženy a následnou odkázaností na
156
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partnera.159 Délka partnerského soužití byla kratší než rok pouze ve 4% případů,
nejčastěji ženy vyhledaly azylové zařízení po soužití s partnerem mezi jedním
a pěti léty.160 Více než polovina dotazovaných žen nemá v úmyslu reagovat na
násilná chování partnera, která ji k příchodu do azylového domu donutila.161
Vzhledem na krajnost situace, kdy žena opustí domácnost, často navíc s dětmi,
je toto faktem zarážejícím.
Jedním z posledních výzkumů provedených v oblasti domácího násilí v České
republice je výzkum provedený společností Sociofactor, s.r.o., který se zaměřuje
na postoje společnosti k domácímu násilí, postoje expertů i postoje jeho obětí.
Výstup části zaměřené na postoje veřejnosti, jak bylo uvedeno v úvodu této
práce, je zajisté pozitivním. V otázce genderových stereotypů nesou odpovědi
respondentů příznivou zprávu o jejich prolomení.162 V oblasti konkrétně
zaměřené na domácí násilí je vedle výše zmíněných dat třeba doplnit, že
z celkového počtu 1426 respondentů se za oběť domácího násilí považovalo
221, za agresory 27 a za obojí zároveň 12.163 Jde ovšem o subjektivní hledisko
a je třeba zohlednit fakt, že ne každá oběť a ne každý agresor je připraven
a ochoten toto sdělit či není schopen rozpoznat, že se jedná o domácí násilí. Na
to mysleli i autoři výzkumu, kdy prvotní identifikaci prostřednictvím definice
doplnili identifikací prostřednictvím výčtu. Výsledkem byl několikanásobně vyšší
počet obětí i agresorů, konkrétně 447 obětí a 258 agresorů. Za oběť i agresora
bylo tímto postupem označeno 171 osob.164
V souvislosti s postupným přijímáním a ratifikací Istanbulské úmluvy je vhodné
zmínit také data přesahující hranice České republiky. V roce 2014 byl proveden
průzkum napříč 28 členskými státy Evropské unie, založený na dotazování
42 000 žen, který se týká násilí na ženách.165 Vedle fyzického, psychického
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a sexuálního násilí se zaměřuje také na stalking, sexuální obtěžování či
zkušenosti s násilím z dětství. Průzkum nepoužívá při dotazování pojem domácí
násilí, a to z důvodu absence obecně přijímané definice. Místo něj používá již
jasnější pojem intimní partnerské násilí. Jistou formu fyzického násilí zažilo
od 15 let 31% žen. Z okruhu dotazovaných žen, které mají či měly partnera, se
stalo obětí fyzického násilí páchaného tímto partnerem 22% žen. Z toho vyplývá,
že často fyzické násilí, které ženy v dnešní společnosti zažívají, pochází právě
od jejich partnera. 34% žen, které se setkaly s násilím ze strany partnera, navíc
uvádí, že zažilo 4 a více jeho forem. Za nejčastější formy pak ženy označily
postrkování či hrubé strkání, jejich popadání partnerem, fackování a tahání za
vlasy. Z žen, které násilí ze strany partnera zažily a byly v této době těhotné,
42% zažilo násilí v období těhotenství. 166
Průzkum se snaží o vysvětlení rozdílů ve vnímání a ochotě sdílet informace
o domácím násilí mezi jednotlivými státy. Obecně dochází k závěrům, že buď se
ve státech opravdu výskyt domácího násilí liší, nebo na základě kulturních
rozdílů je někde vnímáno více jako věc rodiny a věc intimní, v důsledku čehož
jsou pak ovlivněna i sesbíraná data. Nejnižší procentuální počet žen zasažených
fyzickým nebo sexuálním násilím ze strany partnera či bývalého partnera připadá
s 13% na Rakousko, Estonsko, Polsko a Slovinsko, nejvyšší s 32% na Dánsko
a Lotyšsko. Dále se průzkum zaměřuje na násilí psychické. Některou z forem
pojmenovaných průzkumem jako ponižování, zákaz vycházení či zamčení
v domě, nucení ke sledování pornografie, zastrašování a vyhrožování násilím jí
nebo jejím blízkým zažilo od svého stávajícího či bývalého partnera 32% žen. Při
dotazu

na

jakoukoli

(tedy

blíže

neurčenou)

formu

psychického

násilí

pak 43% respondentek.167 Sesbíraná data ukazují, že domácí násilí je
problémem, který se týká všech. Proto jeho ucelená úprava (spolu s obecnou
úpravou násilí na ženách) na mezinárodní úrovni ve formě Istanbulské úmluvy
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není jakýmsi nadstandartem či zbytečností, ale potřebným a vítaným krokem
vpřed.
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Závěr
Domácí násilí je předmětem zkoumání odborníků mnoha profesí - psychologů,
sociologů, lékařů, právníků či kriminologů. I přes veškeré snahy je stále
opředeno mnoha tajemstvími, nepodloženými domněnkami a teoriemi. Neumíme
jej uceleně definovat, ale učíme se ho řešit a hlavně předcházet jeho rozvoji
v jednotlivých případech.
Obecné klima ve společnosti s ohledem na tuto problematiku je vnímáno velmi
pozitivně, kdy osvětové kampaně skutečně docílily rozšíření povědomí české
veřejnosti o tomto fenoménu, a lze jen doporučit snahu o další prohlubování
znalostí veřejnosti o problematice domácího násilí jak obecně, tak na úrovni
možností efektivní pomoci sobě či svému okolí. Přestože veřejné mínění
vykročilo dobrým směrem, není ještě ve všech ohledech tam, kde by ideálně býti
mělo.
Jak česká, tak mezinárodní právní úprava doznala v posledních letech řadu
změn, které zlepšují prevenci domácího násilí, postavení oběti a její ochranu
a zajišťují přístup, který zohledňuje jeho interdisciplinární charakter. Istanbulská
úmluva je významným krokem vpřed a nelze než podpořit její plánované přijetí
nejen jednotlivými státy, ale celou Evropskou unií.
Trestní zákoník prostřednictvím širšího okruhu skutkových podstat trestných činů
postihuje všechny se vyskytující druhy domácího násilí. Jeho trestání je pak
otázkou těžko uchopitelnou, kdy z důvodu absence definice pojmu domácí násilí
v trestním řádu a širokého počtu trestných činů, pod něž může být
subsumováno, nelze relevantní data i přes snahy příslušných orgánů spolehlivě
získat. Zde je třeba se spokojit s analýzou trestání pachatelů trestného činu
týrání osoby žijící ve společném obydlí. I v rámci této skutkové podstaty je ale
variace závažnosti jednotlivých případů značná a tomu odpovídají i uložené
tresty.
Preventivní ochrana obětí domácího násilí prostředky netrestního charakteru je
k dnešnímu dni dostatečně široká. Přispělo k tomu jak zbavení vázanosti návrhu
na uložení předběžného opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních na
návrh ve věci samé, tak zavedení tohoto institutu v oblasti trestního práva.
Postavení poškozeného v trestním stíhání a ochrana oběti je stále otázkou
jistého vývoje. Poměrně nově přijatý zákon o obětech právě prošel novelizací,
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jež odstraňuje některé vady, které se i přes dobrý úmysl zákonodárce projevily
v praxi jako jdoucí spíše k tíži oběti.
Souhlas poškozeného s trestním stíháním je institutem, který v určitých kauzách
pomáhá, v jiných ubližuje. Přestože se nevztahuje na trestný čin týrání osoby
žijící ve společném obydlí, cílí na jiné, pod které je domácí násilí také
subsumováno. V souvislosti s přijetím Istanbulské úmluvy vyvstává relevantní
otázka, zda je s ní v souladu. Zejména s ohledem na trestný čin znásilnění by
pak zákonodárce měl zvážit změnu zákonné úpravy.
Vazba je zajisté účinným prostředkem ochrany oběti domácího násilí, jde však
o silný zásah do práv obviněného. Předběžná opatření přinesla možnost upravit
styk poškozeného a obviněného a měla by vést ke snížení počtu uvalovaných
vazeb. Je ovšem třeba důkladně posuzovat, kdy předběžné opatření bude
zárukou dostatečnou.
Provádění výslechu svědka v případech domácího násilí není jednoduchým
úkolem. Vzhledem k možnosti ztráty důkazní hodnoty musí policejní orgán užívat
prostředky jemu svěřené trestním řádem k zajištění svědecké výpovědi
poškozeného v co nejdřívějším stadiu trestního stíhání. Úprava výslechu oběti
jako svědka poskytuje obětem ochranu před sekundární viktimizací, důležitá je
ale především její správná aplikace v praxi. Diskutovaná úprava oddělených
čekáren v prostorách soudu v souvislosti se zajištěním práva oběti na zabránění
kontaktu s obviněným bude s přijetím Istanbulské úmluvy nutností.
Domácí násilí vymýtit nelze. Sebepropracovanější systém nedokáže a ani by
neměl regulovat soukromý život každého člověka. Cílem právní úpravy by měla
být zejména včasná detekce problému a účinné prostředky jeho řešení v
prvotních

fázích,

aby

nedocházelo

k prohlubování

primární

viktimizace

pachatelem. Takto je na řešení domácího násilí pohlíženo platným právním
řádem, který poskytuje řadu preventivních prostředků. Otázkou budoucího vývoje
je zejména praktická aplikace poměrně zdařilé legislativní úpravy, zlepšování
mezioborové spolupráce a prohlubování specializace osob, jež se na potírání
tohoto fenoménu podílejí.
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Abstrakt
Domácí násilí je patologickým jevem, jenž je ve společnosti silně zakořeněn. Je
obtížné mapovat jeho výskyt a stejně tak zabránit jeho vzniku v jednotlivých
vztazích.
Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený náhled na českou právní úpravu
tohoto fenoménu, a to s důrazem na stránku procesněprávní, v níž lze spatřovat
těžiště práce. Práce dále zohledňuje posun na úrovni mezinárodní úpravy,
v souvislosti s níž je cílem ve vybraných kapitolách srovnat vnitrostátní právní
úpravu s poměrně novou úpravou násilí páchaného na ženách a domácího násilí
obsaženou v Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a
domácího násilí (Istanbulská úmluva). Tato byla v nedávné době podepsána
Českou republikou a je očekávána její ratifikace.
Práce samotná je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola poskytuje vhled do
problematiky domácího násilí, jeho pachatelů, obětí a možných způsobů řešení
tohoto jevu. Následně se práce přes stručný popis vývoje právní úpravy
v českém právním řádu v kapitole druhé a seznámení s Istanbulskou úmluvou
v kapitole třetí překlenuje k samotné zákonné úpravě domácího násilí. Ve čtvrté
kapitole věnované hmotněprávní části úpravy rozebírá vybrané trestné činy
související s domácím násilím a zaměřuje se také na ukládání trestů. Následující
kapitola se zabývá úpravou procesních otázek, a to konkrétně institutu vykázání
jako účinného prostředku ochrany ohrožené osoby, intervenčních center,
institutu

předběžných

opatření

a

jejich

problematické

dvoukolejnosti,

poškozenému a oběti, vazbě a nakonec výslechu svědka domácího násilí.
Závěrem nabízí vybraná statistická data.
K dosažení vytyčených cílů je užita metoda deskriptivní a metoda analytická,
které v několika případech doplňuje metoda komparativní.
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Abstract
Domestic violence is a pathological phenomenon which has strong roots in the
society. The mapping of its presence is fairly difficult, just like preventing the
development of an abusing relationship.
The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of the Czech legislation
regarding this phenomenon while accenting its procedural aspects.
Taking the progress on the international level into account, the thesis therefore
aims to compare selected aspects of national legislation with the relatively novel
Convention on preventing and combating violence against women and domestic
violence (Istanbul Convention). The Convention has recently been signed by the
Czech Republic and its ratification is to take place soon.
The thesis itself is divided into six chapters. The first chapter provides an insight
into the issue of domestic violence, the perpetrators, victims and possible
solutions of the phenomenon. Following a summary of the historical development
of the Czech legislation in chapter two and an introduction to the Istanbul
Convention in chapter three, the thesis then focuses on the statuary provisions
regarding this topic in the Czech Republic.
In the fourth chapter which deals with substantive law the thesis analyses
selected crimes which are related to domestic violence while also focusing on the
topic of sentence imposing. The next chapter discusses the procedural aspects,
namely the protective order, the intervention centres, the duality of interim
orders, the injured party and the victim, the custody and the interviewing of the
witnesses of domestic violence. In conclusion, the thesis offers a range of
selected statistical data.
To achieve the goals of the thesis, descriptive, analytical and comparative
methods have been used in order to provide an interpretation of the legal
regulation.
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