
Abstrakt 

 Domácí násilí představuje závažný společenský problém, kterému nebyla do nedávné 

doby věnována patřičná pozornost. Domácí násilí se od ostatních forem agrese liší tím, že se 

odehrává v soukromí, za zavřenými dveřmi mezi osobami navzájem si blízkými. Osoba 

ohrožená a násilná jsou citově, často i materiálně propojeny a z toho plyne ztížená možnost 

oběti opustit pachatele. Navíc se oběti se se svojí situací jen těžko svěřují, proto je domácí násilí 

jevem velmi latentním. 

Cílem této práce je přiblížit domácí násilí pomocí jeho znaků, forem, příčin a profilu 

osoby násilné a ohrožené a podat výklad o současné účinné právní úpravě se zaměřením na 

trestněprávní aspekty hmotného a procesního práva. Tato práce se skládá ze čtyř částí. 

V úvodní kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které s problematikou domácího 

násilí souvisejí. Je zde přiblížen pojem domácího násilí, klíčové znaky, cyklus domácího násilí, 

jeho formy a příčiny. Dále jsou zde shrnuty poznatky o osobě násilné a ohrožené s uvedením 

zvláštních projevů u žen, mužů, dětí, seniorů a osob patřících do skupiny LGBT. V této kapitole 

jsou rovněž popsány devastující důsledky domácího násilí pro oběť. 

V druhé kapitole je pojednáno o vývoji a právní úpravě domácího násilí, která je 

obsažena v několika různých předpisech. Trestní právo zde přitom figuruje jako prostředek 

poslední instance. Pozornost je v této kapitole zaměřena na policejní vykázání, intervenční 

centra a civilní předběžné opatření. Tyto instituty efektivně chrání oběť mimo trestní právo. 

Dále je zde uveden přínos tzv. Istanbulské úmluvy. 

Ve třetí kapitole jsou analyzovány vybrané trestné činy související s domácím násilím. 

Setkat se lze zejména s trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí, který byl do 

českého právního řádu zakotven právě pro případy domácího násilí. 

Ve čtvrté kapitole je pojednáno o některých trestněprocesních aspektech domácího 

násilí. Je zde popsáno, jaké je postavení oběti v trestním řízení s důrazem na její práva. Dále je 

zde zmíněno, jakou roli hraje souhlas oběti s trestním řízením a jak je zajištěna ochrana oběti 

pomocí předběžných opatření podle trestního řádu a institutu vazby. 

 


