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Summary  

 
 

This thesis deals with the topic of helping of the goverment and non-government 

institutions to the victims of domestic violence in the region of Usti nad Labem.  

Features, forms, causes and consequences of domestic violence are generally 

defined in the thesis. Then I concentrated on the domestic violence offenders, victims and 

the law.  

The objective was to help the victims as well as to analyse and draw conclusions 

related to the quality check of the cooperation of all the subjects involved, and also a 

suggestion on how to make the assistance to the victims of domestic violence more 

effective. 
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Anotace  
 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá pomocí státních i nestátních institucí obětem 

domácího násilí v severočeském regionu Ústí nad Labem.  

V obecné rovině definuji znaky, formy, příčiny a následky domácího násilí. Po té se 

zabývám pachateli, oběťmi a právními normami DN.  

Cílem bylo pomoc obětem, analyzovat a vyvodit patřičné závěry spojené s 

prověřením kvality spolupráce všech zainteresovaných subjektů a návrh na zdokonalení 

pomoci obětem domácího násilí v Ústí nad Labem.  
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1   ÚVOD 
Úvod své diplomové práce začínám bez zažitých klišé. Nebudu se nejprve zmiňovat 

o vysoké důležitosti tohoto tématu pro lidstvo, společnost, atp. Začnu raději z druhého 

konce.  

Česká republika prochází složitým obdobím transformace, se kterým je spojena 

vysoká míra korupce i stávající odtažitost politické elity od obyvatel, a z toho pramenící 

„blbá nálada“, jak to výstižně poznamenal bývalý pan prezident Václav Havel. Jsou tu 

však i věci, které se daří a které si úplně neuvědomujeme. V médiích se málokdy zmiňují. 

Patrná je změna postoje společnosti vůči násilí uvnitř rodiny, či obecněji uvnitř 

partnerských vztahů. Tento posun nastal od odmítání tohoto tématu, až po zřízení 

speciálního zákona a provázání s institucemi zabývajících se touto problematikou.  

Blízkost tématu. Oslovuje mne nejen profesně, ale i osobně. Pracuji jako policistka, 

a tak se s problematikou osob ohrožených domácím násilím setkávám poměrně často. A to 

jak při zásazích v bytech, tak během rozhovorů s oběťmi i násilníky. Z titulu své funkce 

spolupracuji i s přidruženými nápomocnými organizacemi.  

Aktuálnost tématu. Problematiku domácího násilí si v České republice odborníci 

uvědomují teprve cca. deset let. Společnost na ni pak zareagovala před necelými pěti lety. 

Poprvé dal stát výrazněji najevo svůj zájem o tento fenomén, když v roce 2004 vstoupil v 

platnost § 215a TR zákona týkající se osob žijících ve společném bytě nebo domě, který je 

všeobecně vnímán jako paragraf domácího násilí. Následně od začátku roku 2007 je pak 

tato problematika řešena komplexní úpravou více zákonů, a to v takové míře, jako 

málokterá jiná ochrana zájmu společnosti.  

Intenzita tématu. Každoročně Policie ČR eviduje na 25 000 násilných a mrav-

nostních deliktů, což je 3,5 násobně více, než v dobách nedávno minulých. Odborníci 

hovoří, že domácí násilí představuje nejrozšířenější formu agrese mezi lidmi. Každý šestý 

občan České republiky v roce 2001 anonymnímu dotazování agentury STEM přiznal násilí 

uvnitř svého partnerského vztahu. Z čehož lze dovozovat až šestnáctiprocentní(!) 

ohroženost populace domácím násilím.  

Jsem si vědoma, že můj postoj k tématu domácího násilí může být do jisté míry 

vnímán jako předzvěst dopředu určených závěrů. Avšak nechci zde vést vlastní polemiku a 
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poukazovat, že každý, kdo se kdy pokusil o hlubší analýzu nějakého systému, již dopředu 

měl o tomto úsudek či povědomí. Dobré je si své limity „lidství“ uvědomit. Jen tak bude 

možné popsat cíl.  

Cílem této bakalářské práce je vysledovat formy pomoci osobám ohroženým 

domácím násilím v Ústí nad Labem. Definovat tuto pomoc a vyjádřit její efektivitu.  

K dosažení tohoto cíle budu studovat odborné i laické prameny, prověřovat 

praktickou pomoc spolupracujících institucí a tyto poznatky pak budu dosazovat do svých 

závěrů.  

Doufám, že tato práce bude přínosem pro aplikační praxi. Neboť, jak jsem se již 

výše vyjádřila, jsem zainteresována do systému pomoci obětem domácího násilí v regionu 

ÚL. A tak mohu vcelku jednoduchým způsobem, při své každodenní činnosti, využít nově 

nabyté poznatky, popř. pokud zjistím nějaká výrazně silná nebo slabá místa systému, na 

tyto adekvátním způsoben zareagovat nebo alespoň upozornit na nutnost jejich řešení.  
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2   ROZBOR DOMÁCÍHO NÁSILÍ  
Domácí násilí je obtížně definovatelné. Lze pak souhlasit s Ludmilou Čírtkovou, 

která poukazuje na důležitost a složitost definice domácího násilí: „Definice, ale i teorie 

domácího násilí pojí jeden společný jmenovatel: panuje v nich nejednotnost, uplatňují se 

různé ideové přístupy a výkladové koncepce. Důvod je jednoduchý: domácí násilí 

představuje diverzifikovaný, širokospektrální, mnohavrstevný jev, který může nabývat 

různé atributy, které korespondují se zaměřením a působností dané oblasti.“1 Nicméně 

jedna z prvních ve světě uznávaných definic pojmu domácího násilí vzešla z Doporučení 

Rady Evropy R (85)4 o násilí v rodině ze dne 26. 3. 1985: „Násilné chování v rodině 

zahrnuje jakýkoliv čin, nebo opomenutí, spáchané v rámci rodiny některým z jejich členů, 

které podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu, nebo svobodu jejího člena stejné 

rodiny, nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti.“2  

Takto vymezený pojem domácího násilí je pro účely této bakalářské práce příliš 

široký. Proto raději ještě zmíním definici Metropolitní policie Velké Británie:„Násilné 

jednání, ohrožující chování, zneužívání psychické, fyzické, sexuální, ekonomické nebo 

emocionální mezi dospělými osobami, které jsou nebo v minulosti byly intimními partnery, 

a to bez ohledu na pohlaví.“3  

V českém právu nebyl doposud tento sociálně – patologický jev přesně vymezen. 

Česká odborná literatura raději používá k definici převážně deskriptivní přístup. O čemž 

svědčí i nová právní úprava vyjádřená zákonem č. 135/2006 Sb. nazvaným: Změna zákonů 

v oblasti ochrany před domácím násilím. Avšak ani tento nepřináší jednoznačnou definici 

tohoto pojmu.4 Obdobně i podzákonný interní akt řízení Policie ČR - Závazný pokyn 

policejního prezidenta, kterým se stanoví postup příslušníků Policie České republiky v 

případech domácího násilí č. 179/2006 je čistě odkazovací a definuje domácí násilí jako 

                                                 
1 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí. Kriminalistika. 2006, 03 Březen, s. 01-27. Dostupný z WWW: 
<www. mvcr. cz_casopisy_kriminalistika_2006_03_cirtkova. pdf>. 
2 Bílý Kruh Bezpečí - Domácí násilí - několik postřehů [online]. Praha : Bílý kruh bezpečí, 2002  
[cit. 2007-12-06]. Dostupný z WWW: <http://bkb. juristic. cz/80337/old>.  
3 VOŇKOVÁ, Jiřina, MACHÁČKOVÁ, Radka. Domácí násilí : právní minimum pro lékaře. 2. aktualiz. 
vyd. Praha : ProFem, o. p. s. , 2004. ISBN 80-239-4026-0. Stručně o domácím násilí, s. 7-11.  
4 §21a (1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně 
předpokládat, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažnému útoku 
proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn toho, kdo je podezřelý z takového jednání, vykázat z bytu nebo 
domu společně obývaného s ohroženou osobou (dále jen „společné obydlí“), jakož i z jeho bezprostředního 
okolí. 
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jednání které má znaky uvedené v čl. 2. Proto pro účely této diplomové práce vymezím 

tento pojem jako: Vztah mezi obětí a pachatelem, kde dochází k patologickým jevům a je 

zároveň mezi těmito osobami příbuzenský, nebo jinak blízký poměr. Tento vztah je 

nevyrovnaný, neboť jedna z osob přistupuje k druhé z pozice moci.  

2.1 Znaky domácího násilí 
  Jak je uvedeno v úvodu této práce, v České republice neexistuje pro různorodost 

domácího násilí jednoznačná definice tohoto pojmu. Nejčastěji je domácí násilí definováno 

výčtem jeho znaků, které je charakterizují až ve svém souhrnu. Jde o blízký vztah aktérů, 

jasné určení rolí, opakovanost, postupný nárůst intenzity, a páchání v soukromí.  

» Blízký vztah osob  

Pachatel i oběť se znají, jsou to osoby, které jsou v blízkém intimním či důvěrném 

vztahu, popř. v takovém vztahu byly v minulosti. Může se jednat o manžele, osoby 

společně žijící v družském nebo jiném postavení, či o mezigenerační vztah mezi dětmi – 

rodiči – prarodiči. Často jsou tyto vztahy provázány současně ještě společnými potomky 

nebo společným majetkem. Zpravidla užívají stejný byt či dům.  

» Jednoznačnost rolí  

Domácí násilí likviduje symetrický vztah partnerů. K násilí dochází při jedno-

značném rozdělení role agresora a role oběti. Nedochází ke střídání nerovného postavení. 

Pachatel uplatňuje svojí moc různými nástroji. Často agresor určuje okruh sociálních 

kontaktů oběti. Zpravidla zakazuje oběti styk s jinými lidmi, omezuje přístup k přátelům či 

rodičům nebo takový styk umožní pouze za své přítomnosti. Stejně tak svoji moc upevňuje 

ekonomickou závislostí oběti. Odpírá jí dispozici s finanční hotovostí. Konečně se i často 

vůči oběti chová vulgárně a fyzicky ji napadá.  

» Opakovanost  

Agresor jedná určitým vyvíjejícím se způsobem s určitou časovou periodou 

jednotlivých dílčích útoků. Vývoj těchto opakovaných projevů je zpravidla dlouhodobý, 

tak že oběť ani nepozoruje postupnou stupňující se frekvenci. Z tohoto znaku lze usoudit, 

že domácím násilím není ojedinělý či jednorázový incident, byť by byl nositelem 

závažných následků.  
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» Postupný nárůst intenzity  

Domácí násilí obvykle začíná útoky proti lidské důstojnosti. Nejčastěji převážně 

urážkami, ponižováním, zesměšňováním, omezováním a ničením věcí. Pokračuje pak 

útoky proti zdraví, nebo hrozbami násilím, vyhrožováním, fyzickým napadením, 

sexuálním násilím, a může nakonec vyústit v útoky proti lidskému životu. Jsou 

zaznamenány útoky se zbraní s následnými těžkými újmami na zdraví, zabitím nebo 

pokusy či dokonané vraždy.  

» Páchání v soukromí  

Ze skutečnosti, že se jedná o násilí mezi blízkými osobami, vyplývá i nejčastější 

místo páchání. K násilnému jednání dochází zpravidla beze svědků, stranou společenské 

kontroly. V soukromí obydlí, ať již trvalého nebo přechodného rázu, jako jsou byty, 

ubytovny, ale i chaty, hotely, apod. V ojedinělých případech se může jednotlivý útok 

vyskytnout i na veřejnosti nebo před svědky.  

Z toho, že domácí násilí se odehrává převážně skrytě v soukromí obydlí, vyplývá i 

častá asistence dětí při konfliktech, jež může mít určující zhoubný vliv na jejich pozdější 

vývoj či vlastní rodinný život. 

2.2 Formy domácího násilí 
Z hlediska kdo je osobou ohroženou domácím násilím, rozlišujeme násilí páchané na 

dětech, ženách, seniorech, zdravotně postižených a na mužích. Z toho nejrozšířenější je 

násilí páchané muži na ženách.  

Formy nejčastějšího násilného jednání v soukromí pak literatura5 dělí na jednání:  

» Sociální izolace - výrazné omezení sociálních styků celé rodiny nebo alespoň člena, 

který je obětí domácího násilí. Omezení nebo dokonce zákaz osobního nebo telefonického 

styku s příbuznými a přáteli.  

» Zastrašování – jedná se o různé formy demonstrace síly. Nejčastěji křikem, gesty nebo 

ničením majetku, či týráním zvířat. Časté jsou výhrůžky vraždou, sebevraždou, zavřením 

do „blázince“, opuštěním rodiny, odnětí dětí apod.  

                                                 
5  VOŇKOVÁ, Jiřina; HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 1. vyd. Praha : 
ProFem, 2004. ISBN 80-239-2106-1. Formy domácího násilí, s. 20-21 
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» Vyčerpávání  – přikazováním bezúčelné práce, odpíráním spánku, tekutin nebo potravy.  

» Citové vydírání – stálé nadávky, vyvolání pocitu viny, odpírání pozornosti, demonstrace 

milostného vztahu s jinou osobou.  

» Ekonomické týrání – spočívá ve vyvolání a udržování, popř. napomáhání k ekonomické 

závislosti osoby ohrožené na agresorovi, a následném využívání této převahy. Často je 

oběti znemožněn přístup k rodinným příjmům nebo nejsou poskytovány finanční 

prostředky na chod domácnosti.  

» Vydírání – jedná se o obdobnou činnost jako při zastrašování, avšak zde častěji dochází 

k využívání dětí, které žijí ve společné domácnosti. Obvykle je osoba ohrožená 

označována za špatného rodiče, a nebo je jí vyhrožováno, že děti již neuvidí. Poměrně 

často je různými návody s dětmi manipulováno, jak mají jednat a vystupovat vůči druhému 

rodiči. 

» Zneužívání „práv“ muže – povýšené a nadřazené chování, uzurpování si práva o všem 

rozhodovat, zacházet s obětí jako se sluhou.  

Z poznatků, které jsem získala studiem této problematiky i rozhovory s „klienty“, 

bych doplnila tento výčet o aspekt, který se týká i ostatních jednání, nicméně je jinak těžko 

zařaditelný do tohoto členění: 

» Kontrolování – oběti domácího násilí při popisu svých útrap poměrně často uvádějí, že 

neměly chvilku pro sebe. Plán jejich dne byl pod stálou kontrolou a direktivou. 

Vzpomínám si, že jedna žena v pořadu České televize popisovala, že když si chtěla 

odskočit na toaletu, nejprve se musela dovolit manžela.6  

V České republice jsou nejčastěji citovány výsledky prvního reprezentativního 

výzkumu z roku 20017, kdy se mimo jiné respondenti vyjadřovali i ve věci domácího 

násilí, které sami zažili. Z tohoto výzkumu vyplývá, že nejčastější formou domácího násilí 

je kombinace fyzického a psychického nátlaku, naopak čistě sexuální násilí je takřka 

výjimkou.  

                                                 
6 AU!: -televizní dokument- [online]. ČT 2. Praha : 2007 [cit. 2007-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www. 
ceskatelevize. cz/vysilani/10123224419-au/20756226801. html?streamtype=WH&midec=20756226801> 
7 Provedla agentrura STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris v roce 2001 
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2.3 Příčiny domácího násilí  
Existují různé teorie o příčinách vzniku domácího násilí. Závadné chování, které je 

namířeno proti svým nejbližším, je vnímáno vždy „očima“ oboru hodnotící osoby. Tak 

například z pohledu psychiatrie se může jednat o deviaci jedince, jejíž důsledkem jsou 

aktivity destruktivní a manipulativní povahy. Naproti tomu sociologie hovoří o nezvládnutí 

nepříznivých sociálních procesů.  

Uvedu základní:  

» Teorie socializace – Přístup této teorie vychází z dogmatu, že nejdůležitější je výchova 

sociálního okolí, převážně rodiny. Zde se formuje jednání, chování, postoje i city, a takto 

naučené modely se jen těžko mění.8  

» Teorie sociální anomie – Vychází z myšlenky ústupu tradičních společenských hodnot a 

absence nových, které by byly stálé a uspokojující. Z toho vzniká frustrace, která se 

transformuje v agresi.  

» Teorie značkování – nás přesvědčuje, že násilné a jiné patologické chování je ve 

společnosti rovnoměrně rozložené a označování viníků je jen značkováním těchto osob.  

» Teorie sociální kontroly – vidí v lidské agresi nedostatečné uplatnění pozitivních 

podnětů a negativních sankcí společnosti.9 

» Teorie viktimologické – se zaměřuje na rozklíčování agresivity z postoje oběti např. 

jejím způsobem životního stylu.  

Protože jen těžko lze nalézt jednoznačnou obecně platnou příčinu sociálně-

patologického jevu, jakým je domácí násilí, vznikl i přístup, který uvedené teorie zahrnuje 

pod členění tzv. kruhu vzdálenosti od násilníka, jako soubor vzájemně působících faktorů a 

příčin. Tyto pak vidí jako: 

» Celospolečenské – převládající hierarchie hodnot, matriarchální uspořádání společnosti, 

bagatelizování domácího násilí společností. 

» Místní – konkrétní životní podmínky a situace, např. míra zaměstnanosti pachatele, 

vzdělanosti apod.  

                                                 
8 Obecně známým je argument ohledně transgeneračního přenosu modelu agresivity z rodiče na dítě, zejména 
z otce na syna. Resp. vznik predispozičích faktorů stejného modelu chování v jeho sekundární rodině.  
9 Lze srovnat rozpor nového přístupu restorativního pojetí práva k retributivnímu pojetí justice. 
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» Rodinné – rodinná soudržnost, podmínky, zvyky. 

» Osobnostní – sklon ke zvládání stresu, emocionalita, sebestřednost, apod.  

2.4 Následky domácího násilí  
Zatímco nad příčinami domácího násilí vedou odborníci debaty, jednoznačnost 

škodlivosti domácího násilí je nesporná. Nikdo soudný nemůže zpochybnit újmu po 

fyzickém či psychickém týrání. Následky jsou mnohdy patrné i po dlouhé době. Nejčastější 

připomínky fyzických útoků jsou hematomy, otřes mozku, zlomeniny žeber, lícních kostí, 

apod., ale i vytržené vlasy, vyražené zuby nebo dokonce stopy či jizvy po pálení cigaretou, 

řezání aj.  

Sexuální násilí pak často zanechává do budoucna problémy nejen zdravotní, ale 

zejména psychické. Sexuální násilí znamená intenzivní útok na integritu a je spojeno s 

morálními, psychickými a sociálními újmami oběti.  

Obdobně i psychické týrání nemusí být na první pohled patrné, avšak může vyvolat 

trvalé znehodnocení života oběti, nejrůznějšími depresivními poruchami, úzkostmi a 

pracovní neschopností v důsledku napadení. Výjimkou nejsou ani pokusy o sebevraždu a 

snaha o únik v podobě závislostí na lécích nebo alkoholu. Rovněž někteří odborníci 

poukazují na vztah mezi pohlavním zneužíváním v dětství a výskytem nadměrné obezity 

nebo bulimie.  

Po zmínění tohoto výčtu se může zdát malicherným poukazování na následky 

finanční a hospodářské. Ať již obvyklým ničením věcí agresorem, nebo snížením životní 

úrovně v důsledku izolace oběti. Nemalé ekonomické ztráty vznikají i samotným státům, 

kdy některé se již pokusily vyčíslit přesnou hodnotu těchto škod.  

Oběti domácího násilí patří do skupiny osob, u kterých není neobvyklé, že se 

dostávají v různých životních fázích do obdobného postavení, ačkoli třeba s jiným 

agresorem. Což celkové následky, kterým jim život uštědřil, násobí. „K typickým 

mnohačetným obětem patří zejména oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a 

různých podob šikany ve škole a na pracovišti.“10 

                                                 
10 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : Příručka pro 
pomáhající profese. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2. s. 64-70. 16 
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2.5 Subjekty domácího násilí 
Kriminalistické, kriminologické, psychologické i psychiatrické vědy již 

prozkoumaly typy pachatelů protiprávních deliktů. Tak tomu však není u domácího násilí. 

Zde se nejprve pozornost zaměřovala k oběti a až poslední dobou vznikají studie k profilu 

agresora. Stále však víc víme o obětech, než o pachatelích. 

►   Pachatelé  

Obvykle rozdělujme pachatele do dvou základních táborů: 

Sociálně problémoví pachatelé – dopouštějí se protiprávního jednání běžně, a to jak proti 

osobám neznámým, tak v soukromí. Často mají záznamy v policejních evidencích.  

Násilníci dvojí tváře – jak už vystihuje jejich označení, jedná se o pachatele, kteří 

vystupují jako spořádaní občané a nikdy se v minulosti nedopustili žádného protiprávního 

jednání. Obvykle jde o jedince s vyšší nebo vysokou inteligencí, nízkou sebeúctou, ale 

vysokou sebedůvěrou. „ Často jde o muže, kteří své agresivní jednání popírají či 

bagatelizují, nebo v případně jasných důkazů, svalují vinu na druhé – k agresivitě byli 

donuceni. Jsou přesvědčení, že mají právo druhého vychovávat.“11  

Zákonné a podzákonné normy se přímému popisu pachatele domácího násilí 

vyhýbají. Dokonce nepanuje ani jednoznačný soulad v pojmenování takové osoby. 

Používají se termíny: 

» osoba proti které směřuje opatření o vykázání  

» vykázaná osoba  

» účastník proti kterému návrh směřuje  

Obdobně i v policejních předpisech řešících postup v případech domácího násilí je 

důsledně obcházeno pojmenování pachatele, hovoří se o násilné osobě a vykázaném.  

Organizace zabývající se oběťmi trestných činů, Bílý kruh bezpečí, pak hovoří 

jednodušeji, pouze o agresorovi a oběti.  

 

 

                                                 
11 VOŇKOVÁ, Jiřina; HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 1. vyd. Praha : 
ProFem, 2004. ISBN 80-239-2106-1, s. 58-61. 
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►   Oběti   

Stejně jako se nedá určit typický pachatel domácího násilí, neexistuje ani typická 

oběť domácího násilí. Zvláště pak, bereme-li v úvahu okruh všech potencionálně 

ohrožených osob, jako jsou ženy, děti, osoby staré, nemocné, hendikepované či muži.  

Pokud však situaci zjednodušíme a vycházíme tak pouze ze statistiky sdružení, 

které se u nás zabývá touto problematikou dlouhodobě - spol. ROSA, a bereme-li pouze v 

úvahu osoby, které samy vyhledaly odbornou pomoc, pak můžeme konstatovat, že obětí 

domácího násilí se ve více než 90% případů stávají ženy. Děti útokům přihlížejí ve více jak 

dvou třetinách rodin, kde se násilí objevuje. Ve věku 30-40 let jsou tři čtvrtiny žen, které si 

od tohoto sdružení vyžádaly pomoc. Alarmujícím poznatkem je, že každou takovou ženu 

její přítel či manžel bil v těhotenství, a to většinou v jeho posledním trimestru. Téměř 

polovina obětí měla středoškolské a čtvrtina vysokoškolské vzdělání. Podle uveřejněných 

zjištění žila čtvrtina žen s agresivním mužem šest až deset let, pětina žen pak jedenáct až 

patnáct let. Celkově více než polovina všech žen žila s násilnickým partnerem déle než 

patnáct let.12 U domácího násilí také poměrně často dochází k reviktimizaci oběti., kdy 

oběť po vyřešení prvního vztahu vyhledá vztah obdobný. Jde o tzv. syndrom mnohačetné 

oběti.13, 14  

Konečně závěrem této kapitoly se chci zmínit, že právní nauka na rozdíl od osoby 

násilnické má jednoznačné pojmenování oběti domácího násilí, hovoří o ní jako o „osobě 

ohrožené“. 

                                                 
12 Novinky. cz : Obětí domácího násilí jsou nejčastěji ženy od 30 do 44 let [online]. 2006 [cit. 2007-12-12]. 
Dostupný z WWW: <http://www. novinky. cz/clanek/80238-obeti-domaciho-nasili-jsou-nejcasteji-zeny-od-
30-do-44-let. html>.  
13 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : Příručka pro 
pomáhající profese. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2. s. 64-70.  
14 ČÍRTKOVÁ, Ludmila; VITOUŠOVÁ, Petra. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : Příručka pro 
pomáhající profese. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2. s. 64-70. 
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3   MOŽNOSTI POMOCI OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

Definice pomoci  

Lze konstatovat všeobecný konsensus, že oběti jakéhokoli trestného činu náleží 

odpovídající pomoc. Avšak v ne příliš vzdálené minulosti institucionální pomoc, či spíše 

útěchu, poskytovali pouze duchovní, a to pouze v podobě zpovědi, úzké skupině věřících. 

Můžeme pouze spekulovat, jak dalece byla tato pomoc účinná. Naštěstí naše společnost, již 

za těch několik málo let od revoluce, významně pokročila. Změna nastala, ruku v ruce s 

právním řádem, a s rozvojem občanské společnosti. Není již nutné, aby se oběť domácího 

násilí obracela pouze na laickou pomoc. Nicméně, ve většině případů je tato pomoc stále 

nejrychlejší, nejúčinnější a logicky nejdostupnější. Laik v podobě přítele, známého či 

rodinného příslušníka, má k osobě postižené domácím násilím nesrovnatelně blíže, než 

kdokoli jiný. Prostředí, v němž oběť žije, dobře zná. Může tak bezprostředně oběť podpořit 

psychicky, případně jí poskytnout okamžitou zdravotnickou pomoc a nebo zajistit další 

akutně nezbytné kroky. Předpokládaná důvěra oběti v toho laika je i dalším možným 

vodítkem k pomoci institucionální. Laik i oběť se mohou obrátit na neziskové organizace o 

pomoc prostřednictvím anonymních a bezplatných telefonních linek, které poskytnou 

krizovou intervenci. Neziskové organizace nabízejí také, mimo poradenské činnosti, i 

pomoc hmotnou či psychologickou a v nemalé míře také právní. Oběť minimálně 

obeznámí s jejími právy a možnostmi, jež jí poskytuje zákon. V ideálním případě se oběť v 

tomto okamžiku obrátí k pomoci garantované státem, tedy na Policii ČR a soudy, které 

zajistí a dokonají všechny potřebné kroky vedoucí k nápravě a zamezení dalšího páchání 

domácího násilí. V tomto smyslu je i aktuální právní úprava vykázání policií agresora 

mimo obydlí na 10 dní a umožnění tak oběti získat čas na řešení této situace. Tato lhůta se 

dá dále soudně prodloužit. Takto vyšetří oběť čas na zahájení kroků vedoucích k stabilizaci 

situace. Například může podat žádost o rozvod, k hmotnému rozdělení majetku nebo 

vyjasnit péči o děti.  

Ne vždy je průběh pomoci takto ideální. Často jsou s domácím násilím kon-

frontováni lékaři. Zdravotní péče je oběti přístupná v kteroukoli denní či noční hodinu a 

oběti jí je často po útoku agresora třeba. Bohužel zde není z mnoha různých příčin přílišná 

snaha ze strany lékaře se angažovat. Lékaři nestojí v jeho zapojení se do věci jen velké 
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pracovní vytížení, ale také delikátnost tématu, otázka narušené či ztracené důvěry v lékaře 

a v neposlední řadě pocit bezmoci lékaře a následná ztráta kontroly nad obětí. 

(KAZUISTIKA 15  Čerstvá maminka druhého dítěte přišla v období šestinedělí na kontrolu 

ke svému gynekologovi. Doktor při vyšetření spatřil na dolních končetinách ženy veliké 

modřiny a požádal ji, aby se celá svlékla. Na jejím těle objevil ještě několik nápadně 

velikých modřin. Pacientka na otázku „Jak se jí to stalo?“ reagovala nepřesvědčivou 

odpovědí „Spadla jsem ze schodů“. Lékař odvětil „Ženská, ten chlap Vás jednou zabije“. 

Tím bylo téma pravděpodobného domácího násilí skončeno. Vícekrát o tom spolu již 

nehovořili.)  

V případě, že oběť utrží nejen fyzické rány, ale také hmotnou škodu, obrací se 

především na Policii ČR. Oběť často po policii žádá nalezení svého majetku či potrestání 

viníka. Bohužel se v této souvislosti objevuje značná latence kriminality, neboť 

potencionální oznamovatel nemá víru ve vyřešení jeho případu a oznámení je proto pro něj 

liché a mnohdy jej tak neučiní. I přes případné odložení oznámení události není podání 

prázdným aktem. Příslušníci Policie ČR jsou školeni a seznamováni průběžně s 

problematikou DN a mohou tedy oběti poskytnout také cenné a důležité informace 

vycházející z místní znalosti. Oběť odkáží na konkrétní instituce a tak může získat 

okamžitou pomoc. Například chráněné bydlení, psychologickou či právní podporu.  

Nejen dospělí, tedy muž či žena, respektive otec či matka, jsou postiženi agresí. 

Oběťmi, ale i pachateli, jsou samozřejmě také děti. Děti mohou být agresí fyzicky přímo 

dotčeny, stejně tak mohou být „pouze“ pozorovateli. V obou případech jsou tak součástí 

procesu narušení dětské psychiky, která je ještě nevyzrálá a křehká. Zde je pomoc 

personifikována především do osoby učitele, který by měl změny v chování dítěte 

podmíněné DN rozeznat a aktivně přistoupit k řešení. Okamžitou pomoc pro děti nabízí 

stejně jako u dospělých specializované, převážně bezplatné krizové telefonní linky pomoci.  

Závěrem zrekapitulujme druhy pomoci. Pomoc dělíme na laickou odbornou (lékař, 

učitel, policie…) a specializovanou (neziskové org., psycholog, probační a mediační 

služba…). Všechny tyto typy pomoci mohou být jak akutní (tj. bezprostředně po činu) tak 

v době, kdy je oběť již ve stabilizovaném stavu. 

                                                 
15 Kazuistika byla získána ze sociálního okolí autorky práce. 
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3.1 Právní normy v souvislosti s domácím násilím 
„Na to Vaší královské Milosti berně platíme, aby nám zloděje a hrdlořezy chytala“- 

Usnesení českých stavů z prvé poloviny století šestnáctého králi Ferdinandu I.16  

Od zmíněné doby se mnohé změnilo. Máme zde v České republice rozvinutý 

kontinentální systém práva, kde nejvyšší právní normou je Ústava a jí na roveň postavená 

Listina základních lidských práv a svobod. Ze zásad zde zmíněných, jako je rovnost před 

zákonem, svoboda jednotlivce, právo na zachování lidské důstojnosti a zákazu jakékoli 

diskriminace, pak vycházejí ostatní zákony.  

Těchto práv se lze dovolávat v občanskoprávním řízení, kde proti sobě vystupují 

vždy dva na roveň postavené subjekty. Např. sousedé, manželé apod. Ohledně domácího 

násilí by připadala v úvahu žaloba na tzv. ochranu osobnosti dle občanského zákoníku, 

zákona č. 40/1964 Sb., §11-§16. Respektive žádost o předběžné opatření soudu dle 

občanského soudního řádu §76 odst. 1. Například, aby soud druhému účastníku uložil: 

platit výživné v nezbytné míře, odevzdat dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, 

koho označí soud, nenakládal s určitými věcmi nebo právy, něco vykonal, něčeho se zdržel 

nebo něco snášel, kdy dokonce dle písmene f) může žádat o vyslovení zákazu přístupu do 

bytu agresorem či vyklizení bytu agresorem.  

Ochranu některých práv obyvatel si však stát vzal na svá bedra a prosazuje ji tzv. 

represivními prostředky. V takovém řízení pak vystupují subjekty veřejné moci proti 

pachateli. Např. státní zástupce versus obžalovaný. Lze konstatovat, že méně závažná 

protiprávní jednání, jejichž ochranu si vzal stát za svou a řeší ji tak z úřední povinnosti, 

nazval zákonodárce přestupkem. Ohledně problematiky domácího násilí bych zmínil 

zejména zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích.17 Zde zákonodárce v §49 odst. 1 písm. a) 

definuje, že přestupce je ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v 

posměch, v písm. b) pak kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví a v písm. c) úmyslně 

naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, 

nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. 

Následně pak zde v §50 odst. 1 písm. a) charakterizuje osobu způsobující přestupek proti 

majetku jako toho, kdo: úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, 

                                                 
16 Tak jak připomenul Karel Schwarzenberg v televizním pořadu „Respektování“ v květnu 1994. 
17  Přestupky jsou definovány i ve velkém množství dalších zákonů. (do 31.12.2008) 
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podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové 

jednání pokusí.  

Závažnější porušení zájmu chráněného zákonem pak legislativec pojmenoval 

trestný čin. Ten je však výhradně uveden v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. Do tohoto 

kodexu byl od 01. 06. 2004 vložen §215a, jež má nejblíže k postihu osoby „domácího 

násilníka“, když tohoto definuje jako: Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním 

ve společném obydlí. Nicméně musím zdůraznit, tak jak je uvedeno na více místech této 

bakalářské práce, že domácí násilí má mnoho podob a forem jednání násilníka, a proto lze i 

jeho jednání zvažovat pod vícero tr. činů. Běžně např. pod ustanovení §197a – násilí proti 

skupině obyvatel a proti jednotlivci, §215 týrání svěřené osoby, §216 únos, §221 a §222 

ublížení na zdraví, §231 omezování osobní svobody, zanedbání povinné výživy §213, 

vydírání §235, znásilnění 241, aj. V trestním řízení pak může poškozený žádat, aby soud v 

odsuzujícím rozsudku uložil pachateli povinnost nahradit majetkovou škodu způsobenou 

trestným činem.  

Ohledně problematiky trestných činů a přestupků v souvislosti s domácím násilím 

je těžké nezmínit, že u některých trestných činů resp. v některých případech, je třeba 

souhlas poškozeného s postihem agresora. U přestupků mezi blízkými osobami je nutné 

doručit nové podání správnímu orgánu a zaplatit náklady řízení ve výši 1000 Kč. Závěrem 

této části chci zmínit i zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 

209/1997 Sb., kde se hovoří, že tomu komu bylo ublíženo na zdraví nebo dokonce v 

důsledku trestného činu zemřel, pak jemu nebo pozůstalým náleží peněžitá pomoc.  

Největší změnu v přístupu státních orgánů k pro-aktivnímu řešení problematiky 

domácího násilí přinesl až zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

ochrany před domácím násilím.18,19 Tímto byl pozměněn zákon o Policii ČR (od 1.1.2009 

nový zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb.), občanský soudní řád, trestní zákon, zákon o 

sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení. Vzniklo 

tak Policii ČR „Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do 

                                                 
18 Zákon navrhla expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, jež vznikla na půdě Parlamentu ČR v roce 
2002, a jež pracovala ve složení: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, Csc., JUDr. Tomáš Durdík, doc. JUDr. 
Jaroslav Fenyk, Ph. D., JUDr. Martin Kloubek, JUDr. Eva Koubová, JUDr. Danuše Novotná, JUDr. 
František Púry, Mgr. Michaela Štěrbová, Mgr. Petra Vitoušová a JUDr. Jiřina Voňková, Csc. 
19 POTMĚŠIL, Jan. O domácím násilí : Polemika s článkem Gustáva Murína „O životy sa nelosuje!“. 
Britské listy [online]. 22. 6. 2006 [cit. 2008-02-20], s. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www. blisty. 
cz/2006/6/22/art29059. html>. 
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něj“ a to na dobu přesně vymezenou deseti dny. Následně lze na žádost ohrožené osoby 

tuto lhůtu soudně prodloužit na jeden měsíc až rok. Obdobně lze soud požádat o vyslovení 

zákazu vstupu i bez předchozího vykázání policií, jak bylo zmíněno výše.  

3.2 Pomoc v rámci České republiky 
Pomoc obětem DN v rámci České republiky je v jejím základu zřízena právními 

předpisy. Jako základní a prvotní instituci bych jmenovala Policii ČR, neboť zde oběť 

hledá ve většině případů pomoc jako první „šanci“. Také zde rozhoduje četnost rozmístění 

policejních služeben a tím i dostupnost i pro to nejzapadlejší místo v ČR.  

Dále jsou zřízeny instituce v krajích a to Intervenční centra zřízená na základě 

zákona č. 135/2006 Sb. při každém Krajském úřadu  a OSPOD zákon č. 359/1999 Sb. při 

každé obci s rozšířenou pravomocí.  

Je zřejmé, že v rámci ČR se nacházejí i další nositelé pomoci jako jsou lékaři, 

učitelé, státní zaměstnanci,  celorepublikové linky bezpečí apod., ale vždy záleží na 

konkrétní spolupráci všech zainteresovaných lidí a na jejich ochotě pomáhat.  

V posledních letech se i díky větší informovanosti pomoc obětem DN zlepšuje a 

konkrétně v regionu Ústí nad Labem pomocí zřízení Interdisciplinárního týmu v roce 2005, 

což bude konkretizováno v následujících kapitolách. 

„Problém domácího násilí nemůže vyřešit jedna osoba ani jedna instituce. Je 

potřeba dobře vyladěná spolupráce policie, justice a intervenčních center, která je 

doprovázena mezioborovou spoluprací dalších institucí (zejména poradenských, 

zdravotnických a sociálních). Hlavní úkol Intervenčního centra spočívá v tom, aby 

ohroženým osobám poskytlo podporu k obnovení vlastních sil a k řešení problému 

domácího násilí. Intervenční centra poskytují psychologickou, sociální a právní podporu. 

Jejich role v systému pomoci obětem násilí je nezastupitelná.“20     

                                                 
20 Měsíčník POLICISTA č.11/2008 – ročník 14, Praha, s. 36 
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3.3 Nositelé pomoci v regionu Ústí nad Labem  
Výběr subjektů – nositelů pomoci, jsem učinila se zřetelem na postižení celého 

spektra organizací, které s osobami ohroženými domácím násilím přicházejí do styku. A to 

ať již „pouze“ v prvním kontaktu, či organizací, které mají velkou nebo výhradní náplní 

práce tuto pomoc zajišťovat. Můj výběr byl směrován také skutečností, že již mnohé 

zainteresované instituce jsou členy interdisciplinárního týmu. Nicméně ve svém výběru 

jsem zachytil i názory člena školského zařízení, které není součástí týmu. K mé lítosti se 

mi nepodařilo sehnat vyjádření zástupce soudu a omezeně pak zástupce OSPOD, kdy za 

tento orgán se vyjádřila osoba, která podala výpověď a není již zaměstnancem této 

organizace. Dále ještě musím zmínit, že se mi nepodařilo získat vyjádření zaměstnance 

přestupkové komise, proto jsem do bakalářské práce zahrnula zpověď právníka 

přestupkové komise z jiného regionu.  

Účelem této bakalářské práce je mj. získání poznatků ke struktuře pomáhajících 

organizací s návazností na aplikaci získaných poznatků v praxi, s možností čerpání z této 

práce různými subjekty.  

Intervenční centrum  

Intervenční centrum je specializovaným sociálním zařízením ambulantní povahy, 

jehož činnost je zaměřena na krátkodobou, limitovanou, krizovou, odbornou pomoc a 

nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím, která je poskytována zejména v 

souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Zabezpečuje 

především pomoc osobám, které jsou ohroženy domácím násilím. Poradenské služby 

poskytuje bezplatně a anonymně. Doporučení jiné instituce není nutné. Provádí telefonické 

a osobní konzultace v prostorách intervenčního centra. Kontaktuje ohrožené osoby po 

zásahu policie, jenž vedl k vykázání násilné osoby. A dále těmto poskytuje odborné 

psychologické, sociální a právní poradenství. Poskytuje psychickou podporu, rady a 

informace při řešení DN v rodině. Nabízí kontakty na navazující služby – jako jsou 

azylová a krizová centra, chráněné a utajované bydlení, apod. Pomáhá při formulaci 

návrhu na rozvod manželů či partnerů, na úpravu styku s dítětem, podání trestního 

oznámení nebo oznámení o přestupku, podání návrhu na vykázání násilné osoby, žaloby na 

vyklizení nemovitosti, bytu, žádosti o mimořádné sociální dávky, apod. Zapojuje se také 
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do přípravy a podpory při jednání u soudu nebo přestupkové komise. Spolupracuje s 

institucemi zainteresovanými do řešení problematiky domácího násilí a koordinuje jejich 

činnost v rámci celého Ústeckého kraje.  

Občanské sdružení Spirála od roku 2000 zajišťuje provoz Centra krizové intervence 

poskytující telefonní, ambulantní i lůžkovou pomoc osobám, jež se ocitly v tíživé životní 

situaci. Následně pak v letech 2005 a 2006 spolu s organizací Bílý kruh bezpečí se podílelo 

na pilotním projektu, jenž spočíval v interdisciplinární spolupráci při pomoci obětem 

domácího násilí v Ústí nad Labem. Podobný, historicky první obdobný projekt, realizovalo 

občanské sdružení Bílý kruh bezpečí v Ostravě. Ústecký region byl tedy druhým v celé 

České republice, kde vznikla koordinovaná pomoc ohroženým osobám s kontaktním 

centrem DONA centrum.  

Z tohoto skutkového stavu vycházel Krajský úřad Ústeckého kraje, kdy toto 

občanské sdružení doporučil Ministerstvu práce a sociálních věcí za zřizovatele 

Intervenčního centra, jenž má oporu v zákoně číslo 135/2006 Sb. a jenž se stalo jedním z 

patnácti Intervenčních center v republice. V průměru tak v ČR je jedno intervenční 

centrum na 685 975 obyvatel. Intervenční centrum v Ústí nad Labem pak obhospodařuje 

Ústecký kraj s rozlohou 5334 km2 
a počtem obyvatel 823265 a má k dispozici 2,3 

pracovního úvazku. Hospodaří s cca 800 000Kč / rok. Občanské sdružení Spirála pak 

hospodaří s částkou 5,2mil. Kč a zaměstnává osoby na 15,5 úvazku směřované především 

do společenského dění ve prospěch psychosociálních problémů komunity. Finančně a 

odborně zajišťuje od roku 2000 projekty, které jsou zaměřeny na pomoc lidem v krizi, 

pomoc osobám ohroženým domácím násilím, na prevenci psychopatologických jevů mezi 

dětmi a mládeží. Největším přispěvatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí,  

Město Ústí nad Labem, SROP, Krajský úřad Ústeckého kraje, Bílý kruh bezpečí o. s. 

Intervenční centrum Ústí nad Labem funguje jako koordinátor interdisciplinární spolupráce 

státních, samosprávných a nestátních institucí, jež poskytují pomoc osobám ohroženým 

domácím násilím v Ústeckém kraji. Za tímto účelem svolává v každém z dvanácti regionů 

zdejšího kraje schůzku Interdisciplinárního týmu. Zaměstnanci Intervenčního centra se tak 

scházejí každý týden v jiném regionu s místními pomáhajícími organizacemi.  

Na těchto schůzkách pak členové týmu diskutují o konkrétních případech, vyměňují 

si informace a předávají zkušenosti, diskutují nad propagačními akcemi, popř. si vyjasňují 
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sporné postupy. Interdisciplinární týmy v ostatních krajích mohou zajišťovat spolupráci i 

jiným rozdílným způsobem. V Ústeckém kraji se však osvědčily schůzky týmů na 

regionální úrovni. Interdisciplinární tým v Ústí nad Labem v současnosti realizuje 

každoměsíčně cca. 40-50 kontaktů s osobami ohroženými DN z celého Ústeckého kraje. 

Ze zmíněného zákona „o domácím násilí“ pak v takovém případě dokonce vyvstává 

povinnost Intervenčnímu centru kontaktovat osoby ohrožené domácím násilím, což přináší 

ofenzivní prvky do této pomoci.  

DONA centrum a centrum krizové intervence 

Jedná se o specializované pracoviště, které v rámci interdisciplinární spolupráce na 

místní úrovni plní dva úkoly. Je poradnou pro osoby ohrožené domácím násilím a současně 

je tmelícím prvkem interdisciplinárního týmu, jeho činnost koordinuje. DONA centra byla 

zřízena Bílým kruhem bezpečí v Ostravě (2003), Spirálou, o. s. v Ústí nad Labem (2005), a 

Spondeou, o. p. s. v Brně (2006). Od roku 2007 na krajské úrovni tyto role plní každé z 

nových patnácti intervenčních center. V Ústí nad Labem je DONA centrum zřízeno 

Občanským sdružením Spirála, sídlí ve stejné budově jako Intervenční centrum a doplňuje 

tak jeho činnost zejména o centrum krizové intervence. To pak vlastní tři plně vybavené 

bytové jednotky, jenž mohou být na dobu sedmi dnů obsazeny osobami v těžké životní 

situaci. Laická veřejnost proto tyto dva, respektive tři subjekty, zřízené jednou neziskovou 

organizací, nerozlišuje.  

Domov pro matky s dětmi  

Přesný název této organizace je Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro 

matky s dětmi. Zařízení je umístěno v  11. a 12. poschodí jedné ze dvou panelových budov 

Domova pro seniory a má kapacitu pro 16 matek a relativně neomezený počet dětí. Tento 

subjekt poskytuje služby matkám z celé České republiky s přednostním umísťováním žen z 

Ústí nad Labem. Výjimečně lze i ubytovat otce s dětmi, avšak technicky je toto zařízení 

určeno ženám a proto jde o výjimečnou událost s nutností individuální domluvy. Služba je 

určena matkám, nebo těhotným, které jsou obětí domácího násilí nebo které se ocitly v jiné 

tíživé životní situaci, např. žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo prostředí, které 

ohrožuje zdraví a život.  
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Masarykova nemocnice 

Přesný název organizace je Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice 

odštěpný závod. Toto zařízení prošlo transformací, kdy do 01. 09. 2007 se jednalo o 

příspěvkovou organizaci, která se spojila s dalšími pěti nemocnicemi v kraji do tohoto 

subjektu. Jedná se o odštěpný závod této organizace mající 2100 zaměstnanců s cca. 1300 

lůžky a rozpočtem cca. 1mld. Kč. Největší část příjmů jsou platby za péči od zdravotních 

pojišťoven, příspěvky Krajského úřadu, sponzorské dary a platby pacientů.  

Oddělení sociálních služeb má 4 zaměstnance, kteří jsou k dispozici pro celou 

krajskou nemocnici. Hlavní činností tohoto oddělení je zajišťování pečovatelské služby 

osobám, u kterých nastala změna v samostatnosti, vyžadování sociálních příspěvků a 

ostatních služeb potřebným, umisťování osob do dětských domovů, popř. kojeneckých 

ústavů, překlady pacientů do hospiců, psychiatrie, terapeutické komunity, apod. Konečně i 

tato služba zajišťuje v Masarykově nemocnici osvětu a kontakt s osobami ohroženými 

domácím násilím, které využívají služeb Masarykovy nemocnice. Nejčastější kontakt s 

takovými osobami je po vyrozumění personálu akutního příjmu.  

Občasné jsou i kontakty lékařů a sester z jednotlivých oddělení ohledně možné 

hospitalizace osob ohrožených domácím násilím, nebo poznatky z přímého výkonu 

činnosti sociálního oddělení. Každý kontakt s domácím násilím je řešen dle individuálního 

plánu. Nejčastěji toto oddělení motivuje oběti domácího násilí k řešení situace, kdy 

problematická je zejména spolupráce se seniory, kteří se svěřují pouze za podmínky úplné 

anonymity a slibu dalšího neřešení situace. Nemocnice má oznamovací povinnost, ale musí 

se řídit i přáním klientů a lékařským tajemstvím. Nejčastěji tak dochází ke kontaktu s 

osobou ohroženou v případech její delší hospitalizace. Další důležitou činností v oblasti 

domácího násilí je informační a preventivní činnost umisťováním např. letáků k tomuto 

tématu do lékařských čekáren. Statistiky k pomoci obětem domácího násilí nevedou a v 

tomto směru nemají ani základní přehled.  

Orgán sociálně právní ochrany dětí 

Tento subjekt je ze zřízen ze zákona č. 359/1999 Sb. při každé obci s rozšířenou 

pravomocí a nadřízeným orgánem při každém krajském úřadu. Tímto zákonem je určena 

jednoznačná působnost a pravomoc tohoto úřadu. Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na 
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děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní své povinnosti a nevykonávají-li nebo zneužívají-li 

práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, dále pak na děti, na kterých je páchán trestný 

čin a nově pak i na děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami.  

Zde v Ústí nad Labem má jedenáct pracovníků. Největší částí jejich práce je 

zastupování oprávněných zájmů dětí u soudu, popř. vstupování do jednání policie a 

poradenská a konzultační činnost rodičům. Zejména pak pomoc při sepisování návrhů na 

úpravu výchovy a výživy.  

Ohledně domácího násilí má OSPOD cca. 10–30 kontaktů měsíčně, kdy do tohoto 

počtu jsou zahrnuty kontakty jak osobní, tak telefonické i opakované. Kontakt s takovými 

osobami je různorodý. Někdy dle vlastního šetření při prověřování události ve škole, jindy 

na podnět policie, a ani dotaz ohrožené osoby není výjimečný.  

Policie ČR 

Řízení proti pachateli trestného činu provádí podle trestního řádu a celé se jmenuje 

trestní řízení. Kdy první část se pojmenovává policejní šetření dle §158 odst. 1 trestního 

řádu, a zde se posuzuje, zda se ve věci jedná o důvodné podezření z trestného činu. Pokud 

lze konstatovat, že takové důvodné podezření nastalo, pak policista sepíše záznam dle §158 

odst. 3 trestního řádu, kde uvede všechny jemu známé okolnosti, z kterých předmětné 

podezření vyplývá, a tento opis zašle neprodleně státnímu zástupci, který pak ve věci 

vykonává dozor. Tato část trestního řízení je pak nazvaná prověřování a shromažďují se 

další podklady, které však mohou být omezeně použity u soudu jako důkaz. Pokud se 

podezření potvrdí, sepíše policista usnesení dle §160 tr. řádu, které musí doručit 

obviněnému i státnímu zástupci. O této části trestního řízení se pak hovoří jako o trestním 

stíhání konkrétní osoby. Dále se provádí důkazy, kdy se musí na závěr umožnit 

obviněnému se s nimi seznámit. Na základě tohoto seznámení státní zástupce podá u soudu 

obžalobu. V celém trestním řízení se musí schraňovat důkazy jak k vině pachatele, tak i na 

jeho obhajobu. Jde o poměrně komplikovaný systém, s nutností alespoň částečné 

spolupráce pachatele s orgány činnými v trestním řízení. Je nastaven tak, aby co nejvíce 

šetřil práva toho, proti komu se vede trestní řízení. V méně závažných trestných činů pak 

existuje i zrychlená verze tohoto řízení s trváním řízení u policie 14 dní, resp. 48 hodin. 

Celý systém doplňují další zákony, které do tohoto procesu vstupují, např. nutnost 

vyrozumívání zdravotních pojišťoven, poučování poškozeného o možnosti náhrady škody 
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v trestním řízení u Ministerstva spravedlnosti, či zvláštní řízení proti mladistvému 

pachateli.  

Méně závažné porušení zákona je pak kvalifikováno jako přestupek. Takové řízení 

musí Policie ČR ukončit do jednoho měsíce. Nejčastěji zasláním vyhotoveného spisu na 

příslušnou přestupkovou komisi k projednání.  

Nově Policie ČR vystupuje i v roli správního orgánu (od platnosti nového zákona o 

policii již toto neplatí, vykázání je zakotveno jako oprávnění policisty) a to v případech, 

kdy vzniklo podezření z domácího násilí. V takových případech je policie oprávněna 

použít opatření netrestního charakteru a vykázat osobu násilnou z obydlí na dobu deseti 

dnů. Při výjezdu na místo nejprve oddělí od sebe strany konfliktu, a s těmito pak provede 

rozhovor. Dle závazného pokynu policejního prezidenta č. 179/2006 by policisté na místě 

měli vyplnit dotazník SARA DN21,22 a zjistit tak, zda se jedná o domácí násilí. Nicméně 

tento postup je nereálný. Vzhledem k faktorům na místě činu, jako je nedostatek ověřených 

informací, hysterické jednání aktérů, apod. Proto obvykle dochází k zajištění násilnické 

osoby a její převoz na obvodní oddělení policie se současným protokolárním výslechem 

osoby poškozené. Zde pak po zjištění stavu věci, nastanou-li podmínky vykázání, vydá o 

tomto správní rozhodnutí. Toto rozhodnutí o vykázání na dobu deseti dnů vydává z úřední 

povinnosti i proti případné vůli poškozené osoby. Policie odebere násilné osobě klíče od 

bytu, případně ji doprovodí do tohoto bytu pro osobní věci a předá seznam místních 

ubytovacích zařízení. Následně dochází ze strany policie k zaslání opisu tohoto rozhodnutí 

Intervenčnímu centru a případně, jsou-li incidentu přítomny děti, i OSPODu. Dále pak 

provádí fyzickou kontrolu, zda je vykázání dodržováno. Již v několika případech nebyla 

poskytnuta součinnost osob ohrožených s touto kontrolou, resp. pouze předstíraná 

součinnost. Z toho lze dovodit, že vykázání nebylo dodrženo. V jednom případě byl 

vykázaný přistižen v době deseti dní v obydlí. Policista nemá právo „překonat odpor ve 

vstupu“ do obydlí pro zjištění dodržování vykázání.  

Ohledně domácího násilí poskytuje Policie ČR zejména k přerušení fyzického 

násilí, poradu, základní právní pomoc, jistotu a naslouchání, či samotné vykázání jako 

ochranný prostředek.  
                                                 
21 Dona linka : Metoda SARA DN [online]. 2007 [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www. 
donalinka. cz/redaction. php?action=showRedaction&id_categoryNode=463> 
22Dona linka : Metoda SARA DN [online]. 2007 [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www. 
donalinka. cz/redaction. php?action=showRedaction&id_categoryNode=463> 
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Přestupková komise 

Pracuji jako právník oddělení přestupků a doposud mám pouze jedno pravomocné 

rozhodnutí o vině v případu, který lze označit za případ domácího násilí (zejména z důvodu 

pasivity obviněného z přestupku). Jinak považuji za téměř nemožné cokoliv prokázat, a to i 

v případě existence kvalitních lékařských zprávy, příp. i znaleckého posudku z oboru 

lékařství. Odvolací orgány jsou zpravidla velmi pečlivé při hledání nedostatků v 

dokazování a některé případy se mohou protahovat i řadu měsíců, za trápení všech 

zúčastněných (zejména oběti), než zanikne odpovědnost za přestupek (tzn. než dojde k 

promlčení). S ohledem na procesní práva obviněného z přestupku a nároky na dokazování 

je tak (skutečná) oběť dále týrána ještě řízením, které je většinou nakonec zastaveno. Jako 

bonbónek uveďme, že v takovém případě navrhovatel/ka v souladu se zákonem o 

přestupcích platí ještě náklady řízení ve výši 1000Kč.23 

Interdisciplinární tým 

Interdisciplinární tým je „plovoucí“ tým zástupců spolupracujících subjektů, 

organizací a institucí státní správy, samosprávy a neziskového sektoru, jehož posláním je 

zejména koordinace a monitorování situace na místní úrovni, řešení konkrétních případů, 

iniciování prevence, osvěty a navrhování nových opatření pro minimalizaci příčin 

domácího násilí. Tyto týmy jsou zakládány v jednotlivých krajích jako důkaz uvědomění si 

problémů spojených s domácím násilím a chuti jej systematicky řešit. Nejedná se o 

povinnost striktně vyplývající ze zákona, nýbrž spočívá na pochopení přínosu týmové 

spolupráce pro všechny zúčastněné. Právní rámec této spolupráce je odvozován od §60a 

odst. 1 zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách, dle kterého je „součástí služeb 

intervenčního centra i koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími 

právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem.“ Ze zákonného ustanovení 

§60a odst. 2 písm. c) uvedeného zákona pak vyplývá, že služby intervenčního centra 

zahrnují i „spolupráci a vzájemnou informovanost mezi intervenčními centry, orgány 

sociálně právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie, 

nestátními a charitativními organizacemi, jakož i ostatními orgány veřejné správy“.  

 
                                                 
23 POTMĚŠIL, Jan. O domácím násilí : Polemika s článkem Gustáva Murína „O životy sa nelosuje!“. 
Britské listy [online]. 22. 6. 2006 [cit. 2008-02-20], s. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www. blisty. 
cz/2006/6/22/art29059. html>. 
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Zasedání IDT v ÚL dne 27.11.2008 

Členové schůzky byli uvítáni a byl jim sdělen program jednání. Byla omluvena 

neúčast zástupce městské policie. Dále následovaly zprávy od jednotlivých členů.  

Příslušníci Policie České republiky ÚL: 

Intervenovali interdisciplinární tým u krajského ředitele ohledně zkvalitnění 

statistických výstupů jednotlivých součástí. Po této intervenci byla věc projednána 

krajským ředitelem na poradě s okresními řediteli. Od té doby se situace výrazně zlepšila a 

statistiky již dodávají všechny součásti v náležité kvalitě a rozvrstvení. Podali údaje o 

počtu vykázání a dalších statistik v souvislosti s DN. 

Zástupce Azylového domu pro matky s dětmi: 

»  konzultace pro seniorku ohledně problémů blízké osoby  

»  informace po telefonu o domácím násilí 

» informace o zhoršení morálky plateb klientů a o nutnosti striktního placení 

předem, kdy jsou možné výjimky v naléhavých případech domácího násilí  

Od 01. 01. 2008 je možné využít novou jednorázovou sociální dávku ve výši 

1000Kč pro oběti domácího násilí. Tato dávka bude moci být použita 2x ročně. Doposud 

nejsou přesně určené podmínky výplaty. Předběžně je výplata dohodnuta s pracovníky 

sociálních dávek, a to možností výplaty této dávky na základě potvrzení o institucionální 

pomoci z azylového domu, popř. z jiného kontaktního centra domácího násilí.  

V současnosti jsou v azylovém domě dvě volná místa pro osoby v těžké životní 

situaci.  

Člen Psychologické poradny:  

Organizace je začleněná ve struktuře školských zařízení, a proto v posledním 

období prázdnin byla bez kontaktu s problémem domácího násilí.  

Během prázdnin byla na školská zařízení doručena zpráva o zvýšené spolupráci s 

OSPOD, neboť školská zařízení jsou jedním z možných prvotních indikátorů domácího 

násilí na dětech. Tímto způsobem se měla zvýšit spolupráce s touto organizací. OSPOD 

zaručuje anonymitu získaných poznatků.  

 



Renata Michajličenková: Pomoc obětem domácího násilí 
 

2009 24 

Zástupce Masarykovy nemocnice:  

MN učinila za poslední období třikrát indikovaný kontakt s osobami ohroženými 

domácím násilím, a to dvakrát na psychiatrickém oddělení a jednou na úrazovém oddělení.  

Pracovník Oblastní charity:  

Jedenkrát zjištěné domácí násilí, kdy byl nutný akutní zásah v rodině s komplikací. 

Agresor byl ve vysokém postavení u Policie ČR. Byl uskutečněn odchod ženy spolu s 

dětmi do chráněného bydlení na utajené adrese, s nutností převedení dětí do nových 

školských zařízení. Jelikož se jedná o ženu s vysokým intelektem, byl tento úkon detailně 

rozplánován. Uskutečnil se v době, kdy nehrozilo fyzické ohrožení. Pro citlivost a 

aktuálnost případu je nadále nutné zachovat velkou míru diskrétnosti. Žena byla později v 

péči i dalších institucí, které konstatovaly velkou míru profesionality této instituce.  

Dobrovolník Občanského sdružení senior:  

Nezaznamenal žádné podezření ani dotaz k problematice domácího násilí.  

Zaměstnanec Intervenčního centra:  

Celkový počet hlášených a jinak získaných kontaktů s domácím násilím je v 

průměru 40-50 měsíčně z celého Ústeckého kraje. Což je přibližně republikový průměr. 

Avšak vyskytují se výrazné disproporce mezi poznatky získanými od jednotlivých 

okresních ředitelství Policie ČR, což svědčí o různém pojetí této problematiky u jedné 

instituce. Například okresní ředitelství Policie ČR v Chomutově realizovalo 23 kontaktů s 

domácím násilím z 51 celkově uskutečněných Policií ČR. Což je s podivem, neboť toto 

okresní ředitelství se do této problematiky zapojilo jako jedno z posledních na přelomu 

2006/2007. Kdežto např. Policie ČR Ústí nad Labem se touto problematikou zabývá již od 

roku 2004, kdy zde vznikl pilotní projekt. Dále tedy tato organizace provádí školení všech 

okresních ředitelství ve spolupráci s dobrovolníkem od PČR ÚL, Bc. Kabátníkem. Školení 

policistů pracovníkem z této organizace je hodnoceno kladně, neboť školitel dovede lépe 

na konkrétních případech vysvětlit danou problematiku, včetně daných policejních 

postupů.  

Bude zváženo znovu proškolení některých dříve školených okresů, neboť při styku 

s policisty bylo obecně zjištěno nepochopení institutu vykázání. Někde je stále chápáno 

vykázání jako postih agresora, nikoli jako preventivní opatření. S důsledkem z toho 
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vyplývajícím, je tento institut užit pouze v těch nejkřiklavějších případech trestných činů, 

kdy u jiných, např. dlouhodobějších, kvalifikovaných jako přestupkové jednání, užit není. 

Také z toho vyplývá, že není užíván opakovaně. V Ústeckém kraji nebylo zaznamenáno 

opětovné vykázání, ač toto zákon připouští.  

Policie přislíbila pomoc při řešení výše uvedeného stavu. Na krajské správě byli 

vyčleněni dva pracovníci určení na kontrolu uvedených případů. Byly zaznamenány 

případy, kdy testovými otázkami vzešla možnost k vykázání a policie tak neučinila. 

Přítomnými členy byl konstatován špatný systém vnitřního školení policistů. Zpravidla se 

jedná o formální školení způsobem podepsání rozkazů a nařízení, bez vyjasňování a 

diskuse k tématu. I u tohoto opatření je možný rozporuplný výstup v případě, že se bude 

jednat čistě o formální kontrolu učiněných opatření, nikoli o pomoc při zlepšování stavu. 

Obdobná situace, možná tíživější, je zaznamenávána u městských policií, kdy školení 

ohledně domácího násilí je zahrnuto do lékařského kurzu, který je první „vlašťovkou“ a 

příslušníci MP toto kvitují.  

Vedoucí Centra krizové intervence:  

Za toto rozhodné období nebyla zaznamenána mimořádná událost v souvislosti s 

touto organizací. Pouze na jednom Okresním ředitelství  PČR bylo vyhodnoceno jedno 

vykázání jako nezákonné, což je vzhledem k množstvím těchto pochybení zaznamenaným 

v celé republice u všech případů vykázání marginální. Avšak může toto zvýšit obavu 

rozhodovat u příslušníků Policie ČR v dalších případech.  Dále uvedla - » uvolnilo se jedno 

místo pro azyl jedné osoby i s dětmi; » stále platí, že na tuto organizaci je kontakt celých 

24 hodin a zabezpečuje tak kontakty s osobami ohroženými domácím násilím v době 

neúředních hodin Intervenčního centra; další schůzky IDT budou plánovány v intervalech 

1/2 roku; » zvažuje se dotisk kontaktních letáčků ohledně domácího násilí ve formě 

malých lístků, které si může oběť uschovat při sobě např. do peněženky. 

Následovalo shrnutí statistických ukazatelů a v části různé bylo informováno o 

návštěvě celorepublikového supervizita. Byl aktualizován návrh projektu práce s 

agresorem, jež však pro nedostatek finančních prostředků nebyl doposud schválen.  

Následovalo rozloučení a neformální debaty mezi členy 



Renata Michajličenková: Pomoc obětem domácího násilí 
 

2009 26 

3.4 Praktické p říklady  
„V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich 

celistvosti. Předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe poro-

zumíme jiným podobným případům.“24
  

Vzhledem k tomu, že jsem se za dobu své práce na obvodním oddělení setkala  již 

s několika případy domácího násilí a případové studie a výzkum jsou námětem na 

rozvinutější práci, třeba diplomovou, pro ilustraci jsem vybrala jeden případ, který naše 

oddělení zaměstnával ještě dlouho po jeho „ukončení“ na obvodním oddělení PČR.  

Postavení ohrožené osoby – žena, věk 30 let, vdaná od roku 2001, počet dětí  1, syn 

narozen 2002, zdroj příjmu dříve ředitelka školy, v ČR bez zaměstnání, brigádně, po útěku 

z domova je zaměstnána, vzdělání vysokoškolské,  pro porušení zákona neevidována, 

jedná se o cizí státní příslušnici, trvalý pobyt 

Postavení osoby ohrožující – muž,  věk 32 let, ženatý od 2001, počet dětí 1, syn 

narozen 2002, zdroj příjmu řidič, v ČR tři pokusy o zaměstnání vždy ukončeno dohodou, 

vzdělání vyučen, 6x v evidenci policie pro řešení verbálního a fyzického napadání druhých 

osob (rozdílných od rodiny)  + 2x žádost o zjištění adresy manželky a syna, jedná se cizího 

státního  příslušníka, trvalý pobyt  

Paní Eva je bývalou kamarádkou sestry manžela. Narodila se v jedné evropské 

zemi, kde i počala slibnou kariéru jako učitelka cizích jazyků. Následně se stala ředitelkou 

ústavu. V roce 2001 přicestovala na návštěvu za kamarádkou z dětství, která emigrovala do 

ČR. Krátce poté, ještě téhož roku, se paní Eva vdala za bratra kamarádky. Neshody s 

novým manželem Adamem měla sice již před svatbou, ale domnívala se, že se to urovná 

narozením dítěte. Syn se narodil v období „předmanželských koncepcí“ roku 2002. Avšak 

situace se proti Eviným očekáváním zhoršila. Eva byla na manželovi i jeho rodině plně 

závislá. Započaly výhrůžky a psychické vydírání ze strany manželovy rodiny. Obviňovali 

paní Evu z neschopnosti či z hlouposti. Vyhrožovali spálením vysokoškolského diplomu. 

Deprimovali ji výroky typu, že může dělat jen uklízečku. Obviňovali ji ze špatné výchovy 

syna.  

                                                 
24 HENDL , Jan. Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2, s. 104 



Renata Michajličenková: Pomoc obětem domácího násilí 
 

2009 27 

Během manželství byla Eva několikrát manželem Adamem fyzicky napadena. V 

poslední době se jeho agresivní tendence stupňovaly. Několikrát mu ve fyzickém útoku 

bránili jeho rodiče a to tak, že ho drželi za obě ruce. V posledním roce soužití se 

stupňovaly výhrůžky i vydírání. Vše se odehrálo před nezletilým synem. Paní Eva uvádí, 

že se snažila dělat co manžel chtěl. Snažila se mu vyhovět, plnit jeho požadavky. Její 

strategie nebyla úspěšná, velmi se manžela bála.  

Během soužití pracovala cca. 1 rok v jednom obchodním centru, v rámci do-

plňkových služeb návštěvníkům, jako pečovatelka. Následně, pod tlakem manžela práci 

ukončila. Adam do jejího zaměstnání docházel a kontroloval ji. Pokud na ni nedohlížel 

fyzicky svou přítomností, alespoň do zaměstnání telefonoval. Volal na osobní telefon a 

Evě předával k poslechu plakajícího syna. Adam též vyměnil zámek od vchodových dveří 

do bytu, které zamykal. Zkrátka dělal soustavné nepříjemnosti. Po dalším roce si Eva 

vyhledala nové zaměstnání – jako učitelka cizího jazyku na základní škole. Ještě před 

započetím výuky ji donutil zrušit pracovní smlouvu. Nutil ji zůstávat doma s 

odůvodněním, že on také nepracuje. Nesměla se stýkat s kamarádkou, ani nikam chodit. 

Vyhrožoval jí i synovi zabitím („že je rozmázne po zdi“), taktéž jí vyhrožoval deportací z 

ČR. Často také telefonoval její matce do zahraničí, kdy jí sděloval, že její dceru zabije. 

Dále paní Eva uvádí, že jí hrozil, že jí dá do jídla různé prostředky. Zejména se mělo jednat 

o povzbuzení sexuální aktivity, kdy toto téma rozvíjel nevhodnými vulgárními výrazy, a to 

v přítomnosti syna. Paní Eva se snažila o domluvu, snažila se s manželem smířit, sjednat 

nápravu, ale zcela bez pozitivní odezvy. Celá situace se počala vyhrocovat více 

nebezpečně. Výhružky byly velmi konkrétní, manžel ji hlídal. Paní Eva se rozhodla opustit 

společnou domácnost. Nejprve po jednom z výstupů manžela spolu se synem utekla z 

místa bydliště. Syna nechala u rodičů manžela a vrátila se domů pro věci. Zde však manžel 

odhalil její záměr odejít, což ji nedovolil a fyzicky ji napadal. Eva zavolala o pomoc své 

kamarádce. Přítelkyně přijela se svým druhem, který se ozbrojil pistolí. Za jejich pomoci 

pak z bytu odešla. Syn však přes dřívější deklaraci prarodičů byl navrácen otci. Na místo 

přivolaná městská policie nechtěla situaci řešit a vstoupit do bytu. Prý na to nemají 

oprávnění, když si to manžel nepřeje.  

Následně Policie ČR řešila několik protikladných oznámení. Včetně fyzického 

napadení paní Evy manželem a to úderem pěstí do obličeje a taháním za vlasy. Paní Eva 

ale následně nedala souhlas s trestním postihem manžela a odmítla dále se k věci 
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vyjadřovat. Nicméně od Policie ČR převzala při těchto jednáních informace o problematice 

domácího násilí a sama pak kontaktovala Ligu lidských práv. Liga ji zprostředkovala 

kontakt na Azylové zařízení Helena – Občanské sdružení Magdalenium s neveřejnou 

adresou Brno. Druhý již řízený odchod z místa bydliště se paní Evě i synovi zdařil. Tam z 

místa svého chráněného pobytu komunikovala s policií. Následovalo pak dvojí podání 

manžela na pohřešování a sdělení adresy manželky a syna. Policie ČR však využila svého 

zákonného práva a odmítla mu tyto informace sdělit i nahlédnout do spisu státní zástupce 

pak potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Paní Evě byla naopak učiněna ověřená fotokopie 

části spisového materiálu týkající se obou osob, kterou pak použila v občanskoprávním 

řízení při projednávání svěření syna do péče.  

Pan Adam se prostřednictvím držitele poštovní licence dozvěděl o přeposílání pošty 

paní Evě na P. O. Box – Brno, kde ji několikrát hledal v různých zařízeních. Následně však 

pan Adam z České republiky odcestoval do své původní vlasti, ačkoli mu zde hrozí postih 

za opuštění země. Policie ČR pak na jmenovaného vyhlásila Evropský zatýkací rozkaz, 

neboť jmenovaný je stíhán pro „týrání osoby žijící ve společné obývaném bytě nebo domě“ 

podle §215a/1 TR zákona. Manželství zůstalo nerozvedeno. Závěrem této kauzy občanské 

sdružení Magdalenium zaslalo děkovný dopis Policii ČR ohledně příkladné spolupráce.  

Jmenovaný pan Adam jakékoli hrubé nebo nepřístojné chování vůči manželce nebo 

synovi popírá. K věci odmítá odpovídat. Pouze uvádí, že je to ze strany manželky komplot, 

že se chtěla dostat do ČR a nyní hledá způsob, jak se ho zbavit.  

Dále jsem měla možnost hovořit s osobami zainteresovanými do této situace: 

» otec osoby ohrožující: Nejprve mírnil vystupování syna, později vysvětloval. Paní 

Eva přicestovala do ČR za sestrou pana Adama. Když Eva zjistila možnosti, které jí nabízí 

Česká republika, nastěhovala se k Adamovi. Měla s ním dítě, a to i přesto, že jí bylo 

známo, že Adam má krátce před svatbou. Nyní se ho chce zbavit. Otec agresora uvádí, že 

to není tak zlé, jak to vypadá. Závěrem převzal urputnou roli syna a podával obdobné 

žádosti a námitky jako jeho syn Adam.  

» sestra pana Adama spolu s manželem: O bratrovi ví, že je prudké povahy a 

labilní. Nestýká se však s ním. Byla přítomna jen u jedné hádky, kdy paní Eva chtěla 

chodit do práce, ale manžel, pan Adam, chtěl jezdit kamionem. Rozpor spočíval v 

představě, že o syna nebude mít kdo pečovat.  
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» zaměstnavatel: Pracovnice školy potvrdila zájem paní Evy o výuku a následné 

telefony pana Adama. Popsala příjezd plačící paní Evy v doprovodu manžela a ukončení 

pracovní smlouvy.  

» zaměstnavatel: Vedoucí doplňkových služeb obchodního centra si na nic 

nevzpomíná, neví co by k věci řekla.  

» duchovní příslušné církve Evy a Adama: Ví, že pan Adam měl problémy najít si 

práci a udržet si ji. Pak se mu paní Eva svěřila, že ji manžel již delší dobu psychicky týrá. 

Krátce na to odjela neznámo kam. Pak pan Adam chodil po různých známých a obviňoval 

je, že oni mohou za rozvrat manželství. Osobně se mu pan Adam svěřil, že se manželka 

špatně starala o dítě a o domácnost. Nechápe proč od něj odešla.  

» pracovnice azylového bydlení: Poté co ubytovali paní Evu, tehdy pan Adam volal 

do jejich zařízení na kontaktní telefon i 50x za den, čímž ochromoval jejich služby. Při 

telefonování byl vzteklý, nadával sprostě i vyhrožoval, že do zařízení dá bombu nebo, že 

všechny odsud do hodiny zabije. Pracovnice svolila s rozhovorem pouze proto, že pan 

Adam odcestoval z ČR. Má z něho strach.  

Aktuální situace: Paní Eva si našla v místě nového bydliště zaměstnání a syn se 

začlenil do kolektivu školky. Soud svěřil syna do výchovy Evě. Adam je v rodné zemi a 

nejsou o něm zprávy. Otec pana Adama uvažuje o podání žaloby k určení styku s vnukem.  

Spolupracující subjekty: Laická pomoc kamarádky a jejího přítele, Městská 

policie, Policie ČR, OSPOD, Liga lidských práv, Azylové zařízení, Okresní soud.  
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4   VYHODNOCENÍ 
Na výše uvedené případové studii je vidět, že spolupráce institucí při řešení pomoci 

obětem domácího násilí u nás v Ústí nad Labem funguje. Je ale faktem, že jako policisté 

řešící danou věc přímo na místě a často v nepřehledné a vyhrocené situaci, jsme byli 

„hozeni do vody a uč se plavat“.  Zprvopočátku probíhala formální školení pouze strohých 

zákonů bez jakékoli rady jak postupovat v praxi. Ale i toto je již na dobré cestě, současná 

školení probíhají i v rámci diskutování nad již proběhlými případy,  praktickými radami a 

hlavně vysvětlováním zákonů v praktické rovině.  

Zaznamenala jsem i situace, kdy „údajná oběť“ dokáže tak věrohodně popsat „své 

týrání“ a až následným a mnohdy dlouhodobým prověřováním se zjistí, že se jedná o 

„promyšlený tah“ např. před rozvodem, určením výchovy dětí a rozdělením majetku. Ano i 

s takovými případy se policisté a ostatní pracovníci  v běžné praxi setkávají a rozeznat je 

od těch „pravých“ je někdy opravdu složité a ubírá to „chuť do práce“, neboť postih takové 

osoby je většinou v přestupkové formě, neboť nejsou naplněny znaky TČ. 

4.1 Stav pomoci ob ětem domácího násilí v regionu Ústí nad 

Labem  

Žádný ze zástupců institucí zde v Ústí nad Labem neměl zásadnější námitku k 

rozsahu a fungování systému pomoci obětem domácího násilí. Z pramenů pak vyplývá 

spokojenost s prací městské policie. Dále bylo zjištěno, že přestupkové řízení je ze systému 

pomoci obětem domácího násilí „vytěsněno“ a s jeho pomocí oběti nepočítají.  

Z této bakalářské práce vychází, že se podařilo minimálně zde v Ústí nad Labem 

spojit potřebné organizace do jednoho systému - IDT, v kterém spolu komunikují, 

připomínkují svoji práci a vylepšují své postupy za účelem pomoci obětem domácího 

násilí. Jedná se však o ne příliš zažitou problematiku, kdy se obecné povědomí o domácím 

násilí zvyšuje sice pomalu, ale jistě. Často je toto zaměňováno za pouhé násilí v rodině ve 

smyslu pořekadla „škoda každé rány, která padne vedle“ či „italské domácnosti“. Podařilo 

se však vyvolat celospolečenskou osvětovou debatu. Proto jsou informace o této 

problematice poměrně dostupné. V tomto však doposud nevykrystalizovaném prostředí 

pak nemusí být zcela jasný a jednotný postup dotčených institucí. Záleží i na přístupu 
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konkrétního posuzovatele. Limity této pomoci jsou také dány historickou zkušeností 

národa, resp. rychlostí adaptace institucí na nové prostředí. Obecně u některých institucí 

přetrvává formální přístup, založený na správném evidování své práce do takové míry, až 

to činnost samotnou paralyzuje.  

Toto bylo zaznamenáno ve většině navštívených institucí, avšak velmi patrné je to 

zejména u Policie ČR, která jedná dle zákonů, které jsou takto formálně nastaveny. Stejně 

tak i její vnitřní struktura, procesy a mnohdy způsoby myšlení doposud neprošly potřebnou 

evolucí. Toto lze dokladovat na banálním příjmu oznámení od občana, jehož evidence a 

formální projednání ve většině případů předčí samotnou dobu styku s oznamovatelem. 

Mimo jiné i z toho pramení akutní nedostatek policistů, sociálních pracovníků a dalších 

osob vykonávajících prevenci. Častá bezvýznamnost evidenční činnosti pak u zaměstnanců 

vyvolává velké pocity pracovní frustrace, tak jak sdělovali své nálady při neoficiálních 

rozhovorech, popř. i v interních výzkumech spokojenosti jednotlivých organizací. Což 

ještě umocňuje z toho vyplývající nedostatek financí na praktické úkony každé jednotlivé 

instituce.  

Nicméně jako poměrně markantní nedostatek můžeme hodnotit nepřítomnost 

zástupce škol v interdisciplinárním týmu, kdy je školní prostředí dalším z důležitých 

detekčních míst DN. Stejně tak bychom mohli považovat za vhodné zavedení školení s 

tématikou DN pro lékařský nemocniční personál Masarykovy nemocnice, kdy jsou na 2 

500 pacientů nepravidelně k dispozici pouze 4 školené sociální pracovnice. 

4.2 Návrh zlepšení institucionální pomoci ob ětem domácího 

násilí v ÚL 

Je žádoucí u všech organizací zjednodušit místní zvyky práce, interní akty řízení i 

zákonná ustanovení, a tím zlevnit a zrychlit řízení. Kdy především přestupkový zákon je z 

hlediska druhu a výměry sankcí zastaralý, procesní aplikace pak zkostnatělá v mnohých 

případech až do její nefunkčnosti.25 Zejména u osob ohrožených domácím násilím pak 

přistupuje další limitující faktor přestupkového řízení, a tím je nutnost opětovného podání 

                                                 
25 Jeden z modernějších způsobů, než procesně složité policejní šetření s výslechy, šetřením a následné 
dokazováním před přestupkovou komisí, je autorce práce známo z Kanady. Zde policie, přímo určí viníka a 
tomuto udělí pokutu. Pokud osoba s vinou nebo výší pokuty nesouhlasí, tak je na místě předvolána na další 
týden k soudci. Soudce pak má k těmto projednáním vyčleněno jedno dopoledne, v kterém během chvíle 
rozhodne. Určí viníka a pokutu o řád vyšší než policie. 
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a zaplacení poplatku za projednání. Ten je mnohdy vyšší, než hrozí reálná sankce 

pachateli. Nutno však spravedlivě říci, že není přímo dotčeno projednávání domácího 

násilí v jeho závažnější formě. Poměrně dostatečně byl novelizován TR zákon i zákon o 

policii. Zde jsou určeny striktní postupy a jejich časová osa – tedy pokud pomineme z 

formalismů plynoucí nižší rychlost trestního řízení a sníženou prevenci a ochotu institucí 

vstupovat do nejednoznačných případů. Dále většina dotčených organizací nemá zaběhlý 

systém průběžného školení svých pracovníků, kdy na toto musí projekt spolupracujících 

organizací reagovat.  

Také by bylo vhodné, v rámci projektu interdisciplinárního týmu, nastavit způsoby 

zpětné vazby. Již samotné schůzky a předávání informací a názorů druhým organizacím 

toto zajišťuje, avšak hrozí nebezpečí že převáží pouhé statistické srovnávání. Zaměření na 

kvantitativní srovnávání s jinými subjekty, vede k následným problémům. Dotčené 

instituce se pak zaměří nikoli na samotné řešení problému, ale na nastavení veličin, popř. 

úpravu výsledků, tak aby „nevyčnívaly“. Jsou mi známy problémy tohoto rázu Českého 

statistického úřadu, Policie ČR i některých neziskových organizací. 

Jako velký nedostatek vidím nepřítomnost v IDT zástupců škol, nedostatečnou 

spolupráci obvodních a praktických lékařů a intimitu městských částí.  

Navrhuji u všech zainteresovaných organizací zjednodušit místní zvyky práce, 

interní akty řízení i zákonná ustanovení, což by mimo jiné přispělo i k zlevnění a zrychlení 

řízení. 

Dále poukazuji na nutnost zavedení častějšího školení pracovníků i ostatních 

institucí, které se s projevy DN setkávají, jako jsou lékaři, školští pracovníci apod.. 
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5   ZÁVĚR 
Závěrem bakalářské práce bych ráda shrnula své nabyté poznatky týkající se 

institucionální pomoci obětem domácího násilí. V regionu Ústí nad Labem se roz-

vrstvenost, struktura a četnost specializovaných institucí jeví jako dostačující. Je zde 

zastoupeno jak poradenství osobní, právní či odborná pomoc psychologická, tak i podpora 

materiální a chráněné bydlení.  

Město má několikaletou tradici komunitního plánování péče o občany. 

Nejpalčivějším problémem zde stále zůstává interní komunikace zúčastněných 

zainteresovaných subjektů, přičemž se tyto provozní problémy dají přičítat z části relativně 

nové problematice, které se instituce věnují, a z části druhé samotnému managementu 

řízení těchto společností.  

Nejmarkantnější je to u Policie ČR, kdy oproti výrazně menším subjektům, které 

dokáží rychleji reflektovat problém a učinit žádoucí opatření, jako školení pracovníků, 

změnu pracovního postupu apod., je PČR jako „dinosauří“ gigant, který s těžkopádností 

sobě vlastní jen obtížně reaguje na tyto zjištění v reálném čase. Nicméně i PČR, navzdory 

své velikosti, kdy na ní leží převážná část zodpovědnosti a práce s touto problematikou na 

území celé ČR, našla v Ústí nad Labem spolupráci s občanským sdružením Spirála a díky 

tomu proškolila své zaměstnance. Obdobně se tak stalo i u Městské policie ÚL a dalších 

institucí. Oproti tomu zřízení pravidelných schůzek interdisciplinárního týmu a předávání 

si „meziresortních“ zkušeností lze jen kvitovat.  



Renata Michajličenková: Pomoc obětem domácího násilí 
 

2009 34 

Můj návrh zlepšení fungování institucionální pomoci obětem DN v ÚL je 

znázorněn  na obrázku č.1 a č.2, kde jsou  názorně vidět možnosti tohoto zlepšení.  

Obrázek č. 1 popisuje současný stav IDT a jeho pomoci, resp. složky, které na dané 

problematice spolupracují.   

 

 

 
Obr. 1 Současný stav IDT 

 

 

Na obrázku č.2 jsou znázorněny možnosti zlepšení celé spolupráce, kdy tyto 

nedostatky jsem popsala ve své bakalářské práci. Ačkoli to tak nevypadá, jedná se o 

zjednodušení spolupráce, neboť tím, že si zúčastněné instituce budou předávat své 

poznatky v dané problematice, dojde ke zkvalitnění práce, k její profesionalizaci ve všech 

sférách a k tomu, že prvotní nebudou statistické údaje, ale spokojení občané a na druhé 

straně profesionálové, kteří jim budou umět pomoc a budou jim chtít pomoc.  

Jak jsem uvedla, chybí spolupráce na úrovni přestupkové komise, kde se podněty 

DN vyskytují velmi často a zůstávají „neřešené“, resp. pouze ve formě přestupku. I 

samotné zdravotnictví by velkou měrou mělo přispět a nehrát „mrtvého brouka“. To samé 

se týká školství, kde děti tráví podstatnou část svého dne spolu se svými spolužáky i 
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učiteli. Důležitost proškolování všech pracovníků je zřejmá. A konečně je velmi nutná 

zpětná vazba, z které by byly pro pracovníky zřejmé jejich nedostatky, ale i úspěchy, neboť 

„chybami se člověk učí“.  

 

 

 
Obr. 2 Možnosti zlepšení spolupráce IDT 

 

 

Předmětem této práce nebyla komparace pomoci obětem domácího násilí v 

jednotlivých zemích, přesto jsem ale přesvědčena, že tato pomoc je v České republice na 

nejvyšší světové úrovni.  

Společnost vykazuje množství patologických jevů a je otázkou veřejné poptávky, 

do jaké míry společnost problému DN přikládá váhu, neboť takových dalších palčivých 

problémů, které policie, soudy, neziskové specializované společnosti a další aktéři řeší, je 

mnoho.  

Interdisciplinární tým 

Intervenční centrum 

Policie ČR 

DONA centrum 

Domov pro matky s dětmi 

OSPOD 

Přestupková  komise 

Zdravotnictví 

Školství 

Školení 
 

Zpětná vazba 
 

Problém x statistiky 
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Z toho plyne již u úvodu zmíněný pozitivní názor na pomoc obětem DN potvrzený 

tímto zjištěním, že obecně je tento systém pomoci se všemi svými parametry nastaven 

dobře. 

Jediným úsměvným přáním do budoucna by mohlo být, aby zde vznikla instituce 

věnující se prevenci a nápravě agresorů DN dříve, než svým hrubým jednáním někoho 

poškodí a než budou napravováni ve věznicích. 
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