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1.  ÚVOD 
 
      Domácí násilí není problém pouze v České republice, je to problém celosvětový, jehož 

důsledky jsou dalekosáhlé nejen pro oběti – bez rozdílu věku a pohlaví – ale také pro 

fungování celé společnosti. 

Domácí násilí je sociálně patologický jev, který je nutné pojmenovat a řešit na všech 

úrovních. 

Občané i vlády si tento fakt uvědomují a proto v mnoha zemích probíhala, probíhá a 

nadále na toto téma bude stále uskutečňována veřejná diskuze.  V české republice se o 

problému DN (dále jen domácí násilí) , který dlouho zůstával za zavřenými dveřmi a byl 

považován za skrytou a soukromou záležitost, začalo veřejně mluvit zhruba před osmi lety. 

Aktivity nevládních organizací a usnesení vlády České republiky, která se vyjádřila 

k nepřijatelnosti domácího násilí dne 10. července 2001 a uložila Ministerstvu vnitra, 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu 

zmocněnce pro lidská práva provést informační kampaň, která pomůže vynést problém DN 

na světlo, otevře celospolečenskou diskuzi a motivaci zastupitelů k hledání legislativního 

řešení a opatření, které zamezí dalšímu šíření a stupňování tohoto celospolečenského jevu. 

      Dnes je domácí násilí řazeno mezi závažnou trestnou činnost. O to závažnější a 

komplikovanější, že její oběti k pachatelům chovají pozitivní emoce i přes vše, čemu je 

pachatelé vystavují. Ani pachatelé však v mnohých případech nejednají z nenávisti k oběti, 

ale také k ní chovají lásku či přinejmenším náklonnost. 

To je zvláštní a zásadní charakteristikou této trestné činnosti, jejíž skutková podstata se 

případ od případu liší. Nejde pouze o násilí fyzické, ale i o násilí v podobě psychického 

nátlaku, sociální izolace nebo ekonomické závislosti. 

Jedná se o trestnou činnost, jejíž odhalování a potírání je značně obtížné, právě pro 

onen citový vztah mezi pachatelem a obětí, a rovněž i proto, že se jedná o trestnou činnost 

skrytou, jejíž důsledky nejsou na první pohled společnosti zjevné, a které jakoby samu 

společnost zdánlivě neohrožují. 

V tom však tkví i sama podstata vysoké společenské nebezpečnosti tohoto 

protiprávního jednání. Její důsledky, jakkoliv jsou hluboko skryté, do společnosti výrazně 

zasahují a ovlivňují její vývoj. 
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Domácí násilí má řadu aspektů od trestně právních, kterým se bude věnovat tato práce, 

které jsou relativně uspořádané, přes aspekty sociálně psychologické až k těm zdravotně 

psychiatrickým. 

Této trestné činnosti se v současnosti věnuje stále více odborných publikací, vznikají 

speciální centra pro řešení tohoto negativního sociálního jevu. Policisté a další, kteří se 

zabývají řešením tohoto jevu jsou speciálně školeni, jak se adekvátně chovat k obětem i 

pachatelům této činnosti. Z toho jednoznačně vyplývá pozitivní skutečnost, že totiž domácí 

násilí přestalo být společenským tabu, že si společnost uvědomuje jeho nebezpečnost a 

hodlá s tím něco dělat. 
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2. PRÁVNÍ RÁMEC INTERVENCE POLICEJNÍCH  

ORGÁNŮ 

2.1. Postavení Policie ČR v oblasti domácího násilí 
 

 

     Celospolečenská závažnost a rozsah domácího násilí vyvolaly v roce 2003 odbornou 

diskusi státních i nestátních organizací a orgánů činných v trestním řízení. Odborníci 

navrhli systémové řešení domácího násilí.  Klíčová role v systému patří Policii České 

republiky, která se ve většině případů dostává jako první do kontaktu s obětí a pachatelem 

a je zmocněna ke kontrole a zamezení sociálně nepřijatelného jednání. Policisté mohou a 

musí reagovat na zjištěné násilí, zajistit především ochranu oběti a zabránit pachateli, aby v 

dalším násilí pokračoval. 

      Násilí páchané v  obydlí mezi rodinnými příslušníky, osobami v partnerském či 

obdobném vztahu (domácí násilí), je závažným porušováním lidských práv. Jeho oběťmi 

jsou převážně ženy. Dochází k němu v přítomnosti dětí a má devastující dopad na jejich 

vývoj. 

      Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, stejně 

jako trestní řád, poskytuje zákonné nástroje k řešení domácího násilí. Novelizace trestního 

zákona č. 91/2004 Sb. umožňuje nově podle § 215a tohoto zákona postihovat týrání blízké 

a jiné osoby ve společně obývaném bytě nebo domě. (Želásko, 2004) 

 

                                  

2.2. Znaky a formy domácího násilí 

 

2.2.1.   Znaky domácího násilí 
  

Základním znakem domácího násilí je násilí zaměřené na blízkou osobu. 

 

Soukromí jako místo činu 

      Pachatel na svou oběť útočí v místech kam nedosahuje veřejná kontrola a zpravidla 

beze svědků, nejčastěji v soukromí  bytu, domu či jinde.  
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Opakování násilí a dlouhodobost 

      Domácím násilím není ojedinělý a jednorázový incident, byť se závažnými následky. 

Domácí násilí má svou historii, dochází k němu opakovaně. Projevy domácího násilí 

přetrvávají i ve velmi dlouhých časových intervalech několika let. Mohou zůstat po mnoho 

let skryté v soukromí a skončit rodinnou tragédií. V opakování a dlouhodobosti spočívá 

nebezpečnost domácího násilí. 

 

Vzrůstající intenzita násilí 

      Domácí násilí začíná opakujícími se útoky proti lidské důstojnosti, k nim se postupně 

přidávají útoky proti zdraví a v konečném stádiu přejde v útoky proti lidskému životu.Ve 

svém počátku jednotlivé útoky v rámci domácího násilí nedosahují intenzity trestného 

jednání a jsou-li posuzovány izolovaně, může to vést k bagatelizaci a přehlížení i ze strany 

případně zakročujících policistů. Jednotlivé incidenty při svém opakování nabývají na 

intenzitě. V násilném vztahu se střídají fáze klidu, agrese a usmiřování. S rozvojem 

domácího násilí se zmenšují fáze klidu a prodlužují se a stávají se častějšími fáze agrese. 

 

Uplatnění moci a kontroly 

      Postavení oběti a pachatele je nerovné a jejich role se v průběhu opakovaných 

incidentů nemění. Pachatel uplatňuje kontrolu nad životem oběti zejména v oblasti jejích 

sociálních kontaktů a v oblasti ekonomické. Násilím uplatňuje moc nad jejím každodenním 

životem. Domácí násilí není spor, hádka nebo rvačka, tedy události, při kterých je 

postavení obou stran incidentu stejné. 

 

Vzájemná blízkost a provázanost oběti a pachatele 

      Pachatel i oběť jsou nebo si byli vzájemně blízké a důvěrné osoby. K domácímu násilí 

dochází uvnitř reálného partnerského vztahu mezi mužem a ženou (manželství nebo jiný 

podobný déle trvající vztah) nebo mezigeneračního vztahu mezi rodiči a dětmi či prarodiči 

žijícím ve společně obývaném bytě nebo domě. 

      Pachatel i oběť jsou citově, sociálně, ekonomicky úzce spojené osoby. Mohou mít 

společné děti, nemovitosti, účty apod. Mají společné bydliště a mají ztíženou možnost 

tento společně obývaný byt nebo dům opustit. Mohou nebo nemusí mít vypořádány 

majetkoprávní záležitosti. Zejména v případě manželství pro ně platí ustanovení rodinného 

práva. (Želásko, 2004) 
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2.2.2.  Formy domácího násilí 

 
Nejčastější formou domácího násilí je kombinace fyzického a psychického násilí. 

 

Psychické násilí 

      Ponižování, urážení, znevažování, obviňování, zákazy, zastrašování, terorizování, 

vyhrožování, vydírání, hrubé chování, ničení vlastnictví oběti zejména oblíbených věcí 

apod. 

 

Emocionální násilí 

      Soustavná kontrola toho co oběť dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, 

prohlašování oběti za blázna, citové vydírání, obviňování v každé situaci, výhružky 

odebráním dětí aj. 

 

Fyzické násilí 

      Fackování, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování bodnou 

nebo palnou zbraní nebo jinými předměty, odpírání spánku a jídla až po útoky proti životu.  

 

Sexuální násilí 

      Znásilnění, nucení proti vůli k sexuálním praktikám, sexuální napadání, zacházení s 

blízkou osobou jako se sexuálním objektem. 

 

Sociální násilí 

      Zákazy kontaktu s přáteli a s rodinou s cílem sociálně oběť izolovat. Jednostranné 

uplatňování privilegii pachatele rozhodovat ve všech oblastech společného života, 

využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť, znemožňování oběti v 

sociálním prostředí. 

 

Ekonomické násilí 

      Omezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na společnou domácnost 

případně i na děti,  absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti, zatajování ekonomické 

situace pachatele a rodiny. (Želásko, 2004) 
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2.3.   Příčiny domácího násilí  

 

      Domácí násilí jde napříč sociálně demografickým složením společnosti. V celkovém 

obrazu i v každém jednotlivém případě se uplatňují různé skupiny příčin tohoto násilí.  Bez 

pomoci zvenčí nemají oběť ani pachatel vlastní schopnost ukončit probíhající domácího 

násilí. Oběti chybí síla a prostředky k řešení a  pachateli chybí zájem cokoliv měnit. Z 

těchto důvodů nemohou být pachatel ani jeho oběť ponecháni dalšímu násilí. 

 

1.  Celospolečenské - domácí násilí je ve společnosti podporováno a udržováno 

převládající hierarchií hodnot, která je založena na nadvládě a dominanci mužů. 

 

2.  Lokální - konkrétními faktory, které přispívají k domácímu násilí, mohou být 

nezaměstnanost, nízký příjem, nízká vzdělanost komplikující  dané osobě přístup k síti 

sociálních institucí  atd. 

 

3.  Rodinné - k rizikům, které zvyšují náchylnost k propuknutí domácího násilí, plynoucím 

ze samotné podstaty rodinného soužití patří např.: 

• privátnost, která komplikuje uplatnění mechanismů sociální kontroly 

• víra pachatele na vlastní právo k ovlivňování členů své rodiny 

• předepsané role členů rodiny (jejich chování regulováno obecnými předpisy, které 

bazírují na jiných principech než jsou skutečné osobní kompetence a zájmy členů 

rodiny) 

• obsáhlé, hluboké poznání blízkých osob (partneři, rodiče a děti se obvykle velmi 

dobře znají, dovedou vzájemně odhadnout své reakce a způsoby chování ve 

standardních i krizových situacích, ví, co si k sobě mohou dovolit) 

 

4.  Osobnostní - vycházejí z individuálních charakteristik pachatele, oběti a jejich 

vzájemné interakce. Pachatelé se pravděpodobně naučili díky mechanismům sociálního 

učení řešit stresující a omezující situace agresivním chováním. Je pravděpodobné, že sami 

prošli tíživým dětstvím,  okusili na sobě traumatizaci násilím. Přímý kontakt jedince s 

násilím v průběhu jeho dětství je rizikovým faktorem. (Čírtková, 2008) 
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2.4.  Pachatel domácího násilí  

 

      Pachatelem  může být kdokoliv, kdo společně sdílí společný byt nebo dům bez ohledu 

na jeho postavení v rodině.  U pachatele nesehrává významnou roli jeho náboženské 

vyznání, dosažený stupeň vzdělání ani příslušnost k etniku. Typickým je dvojí vzorec 

chování – navenek přistupuje ke své oběti pozorně a mile, v soukromí je bezohledný a 

násilnický. Často si sklon k domácímu násilí přináší do života jako vzorec chování, který 

odpozoroval v dětství. Typickým pro pachatele domácího násilí bývá jeho nízké 

sebevědomí, snaha neustále kontrolovat, vychovávat a omezovat blízkou osobu, 

neschopnost vyjadřovat své city a udržování povrchních vztahů. Pachatel považuje násilí 

za vhodný a správný způsob řešení konfliktů v partnerství a v rodině. Své násilnické 

chování bagatelizuje, omlouvá, popírá a vymýšlí si pro ně jiná zdůvodnění (vliv alkoholu, 

provokace oběti, stres, pouhá hádka či neshoda apod.).  

      Na druhé straně bývá pachatel domácího násilí na přítomnost oběti v partnerském 

vztahu závislý a špatně snáší odchod oběti ze společné domácnosti. V tomto stadiu 

uplatňuje sliby, dárky, výhružky, násilí, ovlivňování okolí, únos dítěte apod.  

 

Dá se popsat osobnost násilníka? 

      Do agresivního jednání se může dostat každý jedinec, i člověk, který je jinak normální. 

Když se dostane do afektu, může k násilí sklouznout. Faktem ale je, že člověk, který má 

morální zásady, funguje mu svědomí a odpovědnost, se agresivního chování nedopustí ani 

v zátěžové situaci. Násilníci mají zpravidla zvýšené dispozice k útočnému jednání nebo 

mají snížený práh pro spuštění agrese.  

 

2.5.  Oběť domácího násilí  

 

Obětmi domácího násilí jsou: 

• manželka, manžel, družka, druh, bývalý manželé dále žijící ve společném bytě;  

• děti, žijící  v tomto vztahu; 

• senioři žijící ve společném bytě nebo domě se svými dětmi. 

• osoby zdravotně postižené a odkázané na pomoc blízkých osob. 



Jiří Hakala: Domácí násilí z právního a sociálního hlediska 
 

2009 8 

Domácím násilím jsou postiženy všechny kategorie osob bez ohledu na jejich vzdělání, 

věk či schopnost uplatnění se na trhu práce. Nejčastěji jsou oběti zjišťovány v manželském 

vztahu (ženy ve věku 25 – 40 let), méně ve volnějších partnerských vztazích.   

 

A jak by se daly popsat oběti? 

      Jedná se většinou o závislé a submisivní, tedy podřídivější osobnosti. Nedokáží si 

představit žít bez svého partnera, byť už mají s násilím nějakou zkušenost. Mají tendenci 

být úzkostnější, někdy už třeba na začátku vztahu mají problém s výběrem svého partnera 

nebo byl výběr chybný opakovaně. 

"Když hodíte žábu do kastrolu s vařící vodou, vyskočí, aby se zachránila, ale když ji dáte 

do studené vody a pomalu budete vodu přihřívat, zabijete ji, protože nepozná moment, kdy 

už jí jde o život.“  

(Čírtková, 2008) 

 
      Chování oběti má určitá specifika.  Oběť je v době volání o pomoc pod silným 

psychickým tlakem a zpravidla postrádá jakoukoliv sebedůvěru. Často trpí násilím 

poměrně dlouho (v průměru šest let), než se rozhodne pomoc zavolat. Důvody pro 

rozhodnutí zveřejnit domácí násilí bývají zpravidla dva:  strach o vlastní život nebo 

napadení dětí. Oběť je ve stadiu, kdy již na svou situaci rezignovala a nehledá únikovou 

cestu. Stydí se dlouhodobé a intenzivní násilí na své osobě přiznat, sebeobviňuje se z 

neschopnosti vytvořit domácí pohodu, z provokací či jiných důvodů, které tak často slýchá 

od pachatele. (Vargová et al., 2006) 
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Informační a poradenské centrum ROSA poskytlo následující statistiku: 

 

Tab. č. 1 – Věk obětí a pachatelů domácího násilí – rok 2005 

 

Věk obětí a pachatel ů domácího násilí - rok 2005  
      

Věk Počet 
obětí v % Počet 

pachatel ů v % 
 

18 - 24 7 3,7 1 0,5  
25 - 29 13 6,9 5 2,6  
30 - 34 41 21,8 26 13,8  
35 - 39 45 23,9 34 18,1  
40 - 44 32 17 36 19,1  
45 - 49 20 10,6 29 15,4  
50 - 54 14 7,4 28 14,9  
55 - 59 9 4,8 16 8,5  
60 - 64 1 0,5 7 3,7  
65 - 69 2 1,1 3 1,6  

70 a více 4 2,1 3 1,6  
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Počet ob ětí domácího násilí dle jednotlivé v ěkové kategorie v 
roce 2005
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Graf č. 1 – Počet obětí domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v roce 2005 
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Graf č. 2 – Počet pachatelů domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v roce 2005 
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Tab. č. 2 – Vzdělání obětí a pachatelů domácího násilí – rok 2005 

Vzdělání ob ětí a pachatel ů domácího násilí - rok 2005  
      

Vzdělání  Počet obětí v % Počet 
pachatel ů v % 

 

základní 16 8,5 17 9  
vyučen/a 20 10,6 49 26,1  
středoškolské 104 48 70 37,2  
vysokoškolské 48 25,5 52 27,7  
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Graf č. 3 – Vzdělání obětí domácího násilí v roce 2005 
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Graf č. 4 – Vzdělání pachatelů domácího násilí v roce 2005 
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Tab. č. 3 – Věk obětí a pachatelů domácího násilí – rok 2006 

 

Věk obětí a pachatel ů domácího násilí - rok 2006  
      

Věk Počet 
obětí v % Počet 

pachatel ů v % 
 

18 - 24 4 2 3 1,5  
25 - 29 18 9 10 5  
30 - 34 46 23 26 13  
35 - 39 36 18 31 15,5  
40 - 44 39 19,5 42 21  
45 - 49 23 11,5 25 12,5  
50 - 54 23 11,5 34 17  
55 - 59 7 3,5 17 8,5  
60 - 64 2 1 7 3,5  
65 - 69 0 0 3 1,5  

70 a více 2 1 2 1  
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Počet ob ětí domácího násilí dle jednotlivé v ěkové kategorie v roce 2006
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Graf č. 5 – Počet obětí domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v roce 2006 

 

 

 

Počet pachatel ů  domácího násilí dle jednotlivé v ěkové kategorie v roce 
2006

3 10
26

31

42
25

34

17
7 3 2 18 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 a více

 
Graf. č. 6 – Počet pachatelů domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v roce 2006 
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Tab. č. 4 – Vzdělání obětí a pachatelů domácího násilí – rok 2006 

Vzdělání ob ětí a pachatel ů domácího násilí - rok 2006  
      

Vzdělání  Počet obětí v % Počet 
pachatel ů v % 

 

základní 11 5,5 9 4,5  
vyučen/a 25 12,5 64 32  
středoškolské 120 60 75 37,5  
vysokoškolské 44 22 53 26,5  

 

Vzdělání ob ětí domácího násilí v roce 2006
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Graf č. 7 –  Vzdělání obětí domácího násilí v roce 2006 
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Graf č. 8 – Vzdělání pachatelů domácího násilí v roce 2006 
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Tab. č. 5 – Věk obětí a pachatelů domácího násilí – rok 2007 

  

Věk obětí a pachatel ů domácího násilí - rok 2007  
      

Věk Počet 
obětí v % Počet 

pachatel ů v % 
 

18 - 24 11 5,7 6 3  
25 - 29 13 6,2 8 4  
30 - 34 47 24,2 26 13,5  
35 - 39 38 19,6 39 20  
40 - 44 33 16,5 28 14,5  
45 - 49 20 10,3 28 14,5  
50 - 54 16 8,2 29 15  
55 - 59 12 6,2 15 7,7  
60 - 64 3 1,55 12 6,2  
65 - 69 1 0,5 2 1  

70 a více 0 0 1 0,5  
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Počet ob ětí domácího násilí dle jednotlivé v ěkové kategorie v roce 2007
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Graf č. 9 – Počet obětí domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v roce 2007 
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Graf č. 10 – Počet pachatelů domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v roce 2007 
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Tab. č. 6 – Vzdělání obětí a pachatelů domácího násilí – rok 2007 

Vzdělání ob ětí a pachatel ů domácího násilí - rok 2007  
      

Vzdělání  Počet obětí v % Počet 
pachatel ů v % 

 

základní 12 6 12 4,5  
vyučen/a 26 13 65 32  
středoškolské 119 62 63 37,5  
vysokoškolské 37 19 54 26,5  

 

Vzdělání ob ětí domácího násilí v roce 2007
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Graf č. 11 – Vzdělání obětí domácího násilí v roce 2007 
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Graf č. 12 – Vzdělání pachatelů domácího násilí v roce 2007 
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Tab. č. 7 – Srovnání počtu obětí a pachatelů domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v letech 2005 – 
2007 

 
 

Srovnání po čtu ob ětí a pachatel ů domácího násilí dle jednotlivé  
věkové kategorie v letech 2005 - 2007     
         

Počet obětí Počet pachatel ů   
Věk 

r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2005 r. 2006 r. 2007   
18 - 24 7 4 11 1 3 6   
25 - 29 13 18 13 5 10 8   
30 - 34 41 46 47 26 26 26   
35 - 39 45 36 38 34 31 39   
40 - 44 32 39 33 36 42 28   
45 - 49 20 23 20 29 25 28   
50 - 54 14 23 16 28 34 29   
55 - 59 9 7 12 16 17 15   
60 - 64 1 2 3 7 7 12   
65 - 69 2 0 1 3 3 2   

70 a více 4 2 0 3 2 1   
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Graf č. 13 – Srovnání počtu obětí domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v letech 2005 - 2007 
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Graf č. 14 – Srovnání počtu pachatelů domácího násilí dle jednotlivé věkové kategorie v letech 2005 - 2007 
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Tab. č. 8 – Srovnání počtu obětí a pachatelů domácího násilí dle vzdělání v letech 2005 - 2007 

Srovnání po čtu ob ětí a pachatel ů domácího násilí dle vzd ělání  

v letech 2005 - 2007       
       

Počet obětí Počet pachatel ů 
Vzdělání  

r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2005 r. 2006 r. 2007 

základní 16 11 12 17 9 12 
vyučen/a 20 25 26 49 64 65 
středoškolské 104 120 119 70 75 63 
vysokoškolské  48 44 37 52 53 54 
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Graf č. 15 – Srovnání počtu obětí domácího násilí dle vzdělání v letech 2005 - 2007 
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Graf č. 16 – Srovnání počtu pachatelů domácího násilí dle vzdělání v letech 2005 - 2007 
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2.7.  Úkoly policie v případech přijetí oznámení o domácím násilí  

 

      Policie je orgánem, který je povinen nepřetržitě, rychle, odborně a bezúplatně 

poskytovat občanům služby při zajišťování jejich bezpečnosti. Policie je proto povinna 

poskytnout v rozsahu své působnosti pomoc každému, kdo se na ní s takovou žádostí 

obrátí. Nejcitlivějším místem intervence policie v případech domácího násilí je střet mezi 

chráněnou domovní svobodou a ochranou života, zdraví a jiných práv a svobod oběti. 

Pozornost policistů v těchto případech musí být přednostně zaměřena na pomoc oběti a 

zastavení dalšího násilí. 

      Zákroky policie v případech domácího násilí patří k velmi frekventovaným, zároveň 

však vysoce náročným a velmi neoblíbeným situacím v každodenní praxi. Policie je 

zpravidla institucí, která s obětí a pachatelem přichází jako první do kontaktu. Proto 

zasahujícím policistům a jejich reakci patří klíčová role. K objektivním okolnostem, které 

ovlivňují řešení situace patří stres  působící na všechny zúčastněné strany. Úspěšná činnost 

policistů předpokládá jejich připravenost takovými znalostmi a dovednostmi, které umožní 

profesionálně náročnou situaci zvládnout. 

      Hlavním cílem intervence v případech domácího násilí je zastavit násilné incidenty 

vhodným zásahem z vnějšku, tedy nejen primárně stíhat a potrestat pachatele.   Při zákroku 

jsou policisté konfrontováni s různými podobami a s různým stupněm rozvoje domácího 

násilí.  Tam, kde pachatel i oběť  mají vůli k nápravě, je nutno situaci zadokumentovat, aby 

oběť byla podpořena informacemi o místech pomoci a pachatel byl konfrontován s 

protiprávností jeho jednání. Tam, kde udržení vztahu již nepřichází v úvahu, je prvořadým 

úkolem ochránit zdraví a život oběti.  

      Oznámení případu domácího násilí jsou policisté povinni vždy přijmout a provést 

příslušné služební úkony. Vzhledem ke specifice každého případu nelze stanovit 

jednoznačný postup. Obecně z přijetí oznámení resp. volání o pomoc vyplývá povinnost 

dostavit se na místo a oznámené skutečnosti prověřit. (Želásko, 2004) 
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 2.7.1.  Postup policisty na místě oznámeného domácího násilí 
 

Prvotní úkony : 

• analyzovat situaci na místě, zjistit zdravotní a emocionální stav oběti, pachatele a 

jejich chování, v případě potřeby použít donucovacích prostředků k ukončení 

protiprávního stavu,  

• zajistit bezpečí na místě pro všechny zúčastněné strany (odebrat zbraně nebo 

předměty, kterými bylo útočeno), chránit i vlastní bezpečnost,  

• oddělit od sebe jednotlivé strany incidentu, 

• ověřit totožnost účastníků a svědků a tyto odděleně vytěžit,  

• zjistit, zda v domácnosti žijí děti a kde se nacházejí, 

• zadokumentovat všechny informace od oběti, pachatele a svědků, 

• popsat popř. fotograficky zadokumentovat vzniklá zranění (případně zavolat 

lékařskou pomoc), poškození (zařízení bytu, oděvu aj.) a zjistit celkovou škodu,  

• přijmout adekvátní opatření  vůči pachateli i oběti a případně je vyzvat, aby se 

dostavili na určené místo k sepsání protokolu (ZPPP, 2006) 

• zvážit možnost vykázat pachatele ze společně  obývaného bytu či domu a uložit 

následný zákaz vstupu po dobu 10 dní (toto řešení je možné na základně zákona č. 

135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 

násilím) 

 

 

Následné úkony : 

• poskytnout oběti základní informaci popř. předat informační kartu na DONA linku, 

kde může hledat pomoc v  nejbližším zařízení podle místa bydliště nebo doporučit  

odchod k příbuzným nebo blízkým osobám oběti,  

• zeptat se oběti, zda si přeje být informována o propuštění pachatele z vyšetřovací 

vazby nebo vězení (novela tr. řádu účinná od 1.7.2004). Toto poskytnutí informace 

je důležité pro náležité zajištění bezpečnosti oběti, 

• vysvětlit oběti, že domácí násilí je protiprávní stav a odůvodnit proč v daném 

případě nedojde k zatčení pachatele a jaké jsou její možnosti za této situace, 
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• podle možností a situace na místě nabídnout oběti dle konkrétních možností 

asistenci  při převozu do bezpečí,  informovat oběť o bezpečnostním plánu, 

poskytnout informace o místech pomoci, poučit oběť o právech, 

• informovat orgán sociálně právní ochrany dětí o dětech vyrůstajících v podmínkách 

domácího násilí mezi jejich rodiči. (MVČR, 2003) 

 

 

 2.7.2.  Postup Policie ČR u zvláštních případů 

 

Agresorem je osoba mladistvá, případně osoba mladší 15 let 

      Jestliže je pachatelem jednání vykazující znaky domácího násilí osoba mladistvá či 

dokonce osoba mladší 15 let a jsou dány podmínky pro vykázání, je Policie ČR povinna 

vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany dítěte. Ani v tomto případě není rozhodnutí o 

vykázání vyloučeno, avšak je třeba vzít v úvahu, že policie rozhoduje o vykázání ve 

správním řízení a mladiství, stejně jako dítě mladší 15 let, nemá procesní způsobilost a je 

třeba mu nejprve ustanovit opatrovníka. Obvykle se opatrovníkem stává rodič, avšak 

v případě, že se mladistvý dopouští jednání vykazujícího znaky domácího násilí právě vůči 

rodičům, je toto nemožné, jelikož by zde došlo ke kolizi zájmů. Dále je třeba zabývat se 

otázkou, kde bude osoba mladistvá po dobu svého vykázání pobývat. Je proto nezbytná 

spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a ten zajistí umístění vykázané osoby 

v diagnostickém ústavu.  

 

Agresorem je matka malého dítěte 

      V situaci, kdy agresorem, který má být vykázán, je matka malého dítěte, zhodnotí 

policie konkrétní situaci a dítě ponechá v péči druhého rodiče a pokud možno, vyrozumí 

další příbuzné dítěte. Není-li možné zajistit osobu, která se o dítě postará, policie uvědomí 

orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Obětí je stará, nemohoucí či nemocná osoba, která je odkázaná na pomoc agresora 

V případě, že obětí jednání vykazující znaky domácího násilí se stane osoba stará, 

nemohoucí či nemocná, která je odkázána či závislá na pomoci agresora a agresor bude 

vykázán, zajistí policie pro ohroženou osobu pomoc. Jestliže není jiná osoba, která by se 

mohla o takovéhoto člověka postarat, policie uvědomí příslušný odbor sociální péče. 

V situaci, že k incidentu došlo v nočních hodinách, zajistí policie převoz staré či 
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nemohoucí osoby do zdravotnického zařízení. V ranních hodinách následujícího dne bude 

již situace řešena s odborem sociální péče. 

 

Nebezpečí sekundární viktimizace 

Jednou z nejzákladnějších povinností orgánů činných v trestním řízení je vyhnout se 

dalšímu poškozování oběti domácího násilí, přičemž musejí vzít v úvahu její negativní 

zážitek a strach. To znamená vyhnout se sekundární viktimizaci. Přičemž pod tento pojem 

lze zahrnout veškeré vedlejší negativní důsledky spáchaného trestného činu, které nastaly 

až po jeho ukončení. Zvláště pokud jde o oběti z řad dětí a dospívajících, dochází nezřídka 

k jejich sekundární viktimizaci nevhodným způsobem vyšetřování a soudního 

projednávání trestního případu. (Kuchta et al., 2005)  

Problémem českých orgánů, na které se oběti obracejí se žádostí o pomoc při řešení 

konkrétního problému je, že tyto orgány dostatečně nespolupracují a jejich činnost na sebe 

nenavazuje.  Dlouhou dobu bylo domácí násilí pracovníky těchto orgánů považováno za 

privátní problém, který by si účastníci měli vyřešit sami. Tento přístup bránil společnosti a 

oběti samotné uvědomit si, že se jedná o skutečnou trestnou činnost.  

Orgány činné v trestním řízení ne vždy mají citlivý přístup k oběti, nerespektují oběť a 

nevycházejí ze snahy pochopit situaci, ve které se oběť nachází. Způsob komunikace 

s obětí a provádění některých vyšetřovacích úkonů mají za následek druhotnou 

traumatizaci oběti. Pojmenováním všech rizik sekundární viktimizace lze chybný postup 

z velké většiny či úplně eliminovat.  

Mezi rizika sekundární viktimizace ze strany orgánů činných v trestním řízení patří 

zejména: odmítání přijetí trestního oznámení, neoprávněné nařčení oběti, že si trestný čin 

vymyslela, necitlivý přístup k oběti, nedůvěra k výpovědím či upírání informací oběti. 

Postup proti pachatelům z blízkého okolí oběti předpokládá, že na domácí násilí bude 

nahlíženo z hlediska jeho sociální škodlivosti stejně jako na násilí proti cizím osobám, a 

jeho potírání bude chápáno jako veřejná záležitost. (Franková et. al., 2001) 
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3.  TRESTNÍ ŘÍZENÍ 
 

      Jednotlivé projevy domácího násilí je možné posuzovat podle existujících ustanovení 

trestního zákona chránících zejména fyzickou a psychickou integritu občanů. Příslušná 

ustanovení jsou zejména v sedmé a osmé hlavě zvláštní části trestního zákona (trestné činy 

proti životu a zdraví a trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti).  

 

3.1.  Trestné činy nejčastěji páchané v rámci domácího násilí 

 

§ 197a       Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

§ 202         Výtržnictví 

§ 212         Opuštění dítěte 

§ 215a       Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě  

§ 219         Vražda 

§ 221,222  Ublížení na zdraví 

§ 231         Omezování osobní svobody 

§ 235         Vydírání 

§ 237         Útisk 

§ 238         Porušování domovní svobody 

§ 241         Znásilnění 

§ 242         Pohlavní zneužívání 

§ 249a       Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru 

§ 257         Poškozování cizí věci 

 

  

      Ustanovení § 163 trestního řádu dává oběti v některých výše uvedených případech (§ 

197a, § 221, § 231 odst. 1, 2, § 235 odst. 1, § 238 odst. 1, 2, § 249a, § 257) dispoziční 

právo, které se vztahuje na zahájení trestního stíhání pachatele. Povinností policejního 

orgánu je poučit poškozenou osobu - oběť o tomto právu. Nedá-li oběť souhlas k trestnímu 

stíhání pachatele nebo vezme-li zpět svůj předchozí souhlas s trestním stíháním, nelze další 

trestní stíhání konat. (Želásko, 2004) 
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3.2.  Specifika § 215a trestního zákona 

  

      Ustanovení § 215a trestního zákona - Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě 

nebo domě je speciálním ustanovením postihujícím právě domácí násilí, i když tento 

pojem není použit. Jedná se o novou samostatnou skutkovou podstatu zahrnující pouze 

„domácí násilí“ a vyjadřující specifické znaky tohoto trestného činu: Pachatelé v tomto 

případě týrají jiné osoby a činí tak vůči osobám blízkým a dalším osobám žijícím s nimi ve  

společně obývaném bytě nebo domě, přitom nemusí vést společnou domácnost (v případě 

rozvedených manželů, dětí a prarodičů, nájemce a podnájemce). V důsledku toho je u nich 

dána specifická forma vzájemné závislosti. Ta plyne ze skutečnosti, že pachatel i oběť mají 

společné bydliště a mají ztíženou možnost tento společně obývaný byt nebo dům opustit. 

Týrání se podle nové skutkové podstaty týká jak osob blízkých (§ 89 odst. 8 trestního 

zákona), tak i jiných osob žijících ve společně obývaném bytě nebo domě. Nevyžaduje se, 

aby u oběti vznikly následky na zdraví, ale musí jít o jednání, které týraná osoba pro jeho 

krutost, bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří. Přísnější trestní sazbou 

bude postižen spáchá-li čin  zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách nebo 

pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu. 

 

 

3.2.1. Výklad pojmů § 215a trestního zákona 

  

Týrání  

 

      V soudní praxi používaná definice „týrání“, je dobře použitelná i pro posouzení 

některých forem agresivního chování mezi partnery v rámci domácího násilí. Za týrání je 

podle této definice považováno zlé nakládání vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a 

bezcitnosti a určitou trvalostí, které poškozená osoba pociťuje jako těžké příkoří. Trvalost 

pachatelova jednání je přitom nutno posuzovat v závislosti na intenzitě zlého nakládání, 

takže nemusí jít o jednání soustavné. Týrané osobě nemusí vzniknout konkrétní škoda na 

zdraví, ale předpokládá se, že jednání agresora týraná osoba pro jeho krutost, bezohlednost 

nebo bolestivost pociťovala jako těžké příkoří. Přímým pachatelem tohoto trestného činu 

může být kdokoliv, kdo sdílí společně obývaný byt nebo dům. 
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Blízká osoba 

 

      Rozumí se jí (ve smyslu § 89 odst. 8 trestního zákona) příbuzný v pokolení přímém, 

osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel. 

 

Jiná osoba 

 

      Osoba v poměru rodinném,  obdobném nebo i osoba bez takového vztahu, která žije ve 

společně obývaném bytě nebo domě. 

 

Zvlášt surový způsob 

 

      Zlé nakládání s výraznou mírou brutality, která se vymyká z rámce běžného u většiny 

trestných činů podobného druhu. 

 

Na více osobách 

 

      Je naplněno, jestliže byly vystaveny zlému nakládání nejméně tři osoby. 

 

Společně obývaný byt nebo dům  

 

      Navazuje na pojem „obydlí“, který je vymezen v § 82 odst. 1 trestního řádu, jako „byt 

nebo jiná prostora sloužící k bydlení a prostory (příslušenství) k nim náležející“. Toto 

vymezení pokrývá tedy nejen byty, ale i rodinné domky, obytné chaty, hotelové domy, 

ubytovny, vysokoškolské koleje apod., tedy veškeré prostory sloužící k bydlení lidí. Tento 

pojem neklade důraz na vedení společné domácnosti, ale jen na faktický stav společného 

bydlení, ať už jeho důvodem je jakýkoli titul, např. vlastnictví nemovitosti, nájemní či 

podnájemní vztah i faktické společné bydlení na základě rodinných i jiných vztahů. 

(Želásko, 2004) 
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4.     SOCIÁLNÍ HLEDISKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ 
  

4.1.   Některé zákony z oblasti sociální 

4.1.1.  Zákon o sociálně - právní ochraně dětí 

 

      Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších změn a 

doplňků. 

 

       Na zákon o rodině v oblasti veřejnoprávní navazuje zákon (dále jen SPOD). Dle 

tohoto zákona je pod ochranou zákona právo každého nezletilého dítěte na příznivý vývoj 

a řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte. Ochranu dle tohoto zákona 

poskytují dítěti obce, okresní úřady a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.  

       Ochrana dle tohoto zákona se zaměřuje na děti, jejichž rodiče neplní povinnosti 

vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (např. vyživovací povinnost), práva z rodičovské 

zodpovědnosti nevykonávají či zanedbávají. Dále děti, které jsou objektem trestného činu, 

který ohrožuje jejich život, zdraví a jejich lidskou důstojnost, a to za předpokladu, že tyto 

skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují 

vývoj dítěte nebo jsou příčinou jeho nepříznivého vývoje.  

     V rámci poradenské a preventivní činnosti jsou obce mimo jiné povinny působit na 

rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, a projednat s rodiči 

odstranění nedostatků ve výchově dítěte, a rovněž vyhledávat takové děti, které ochranu 

potřebují. Obec je také povinna oznámit okresnímu úřadu skutečnosti, které nasvědčují 

tomu, že se jedná o dítě potřebující ochranu dle § 6 citovaného zákona. Tuto oznamovací 

povinnost mají rovněž školy, školská a zdravotnická zařízení. Okresní úřad je povinen 

sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a činit opatření k jejich omezování a je současně 

oprávněn podat návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo 

pozastavení jejího výkonu. Obce při péči o takové děti, které vyžadují zvláštní pozornost, 

jsou povinné sledovat u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí. Orgány sociálně právní 

ochrany jsou povinny oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující 

tomu, že byl na dítěti spáchán trestný čin a na žádost soudu či správnímu úřadu poskytnout 

údaje potřebné pro občanskoprávní či správní řízení. Zaměstnanci těchto orgánů mají 

právo v souvislosti s plněním úkolů dle tohoto zákona navštěvovat dítě a rodinu v místě, 
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kde žije, zjišťovat ve školském či zdravotnickém zařízení, jak rodiče o dítě pečují. Přitom 

jsou oprávněni, je-li to potřeba pro účely ochrany práv dítěte, pořídit obrazové snímky a 

obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje.  

 

4.1.2.  Zákon o životním minimu 

        

      Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

      Mezi oběťmi domácího násilí jsou nejčastěji ženy s nezletilými nebo nezaopatřenými 

dětmi. Prakticky ve všech případech jde o ženy a děti žijící v chudobě, i když jejich osobní 

status je odlišný. Mohou žít de jure v manželství, ve kterém však partner neplní své 

vyživovací povinnosti vůči manželce a dětem, jde i o ženy rozvedené nebo rozvádějící se, 

které nedaly návrh na úpravu výživného pro sebe a své děti po dobu trvání manželství a po 

rozvodu. Další skupinou jsou ženy žijící v nesezdaném soužití, kdy partner může, ale také 

nemusí být otcem dětí. Z několika let poradenské praxe se podává, že neplnění vyživovací 

povinnosti vůči rodině, rozprodávání věcí, nezaměstnanost, alkoholismus, gamblerství stojí 

mnohdy na počátku spirály násilí. 

      Je třeba docílit toho, aby situace obětí domácího násilí byla reflektována od momentu, 

kdy se sociální orgány dozvědí a je jim doloženo (protokol zásahu policie, kopie oznámení 

policii nebo státnímu zastupitelství o podezření ze spáchání trestného činu domácího násilí, 

zdravotní dokumentace, atd.), že k aktu domácího násilí došlo. Od této chvíle by měla 

oběti – ať přímé nebo nepřímé – být poskytnuta materiální sociální pomoc. 

 

4.1.3.  Zákon ČNR o sociální potřebnosti 

 

      Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

 

     Tento zákon upravuje poskytování sociální ochrany občanům, jejichž příjmy 

nezaviněně nedosahují životního minima nebo jejichž nezbytné náklady na uspokojování 

životních potřeb jsou odůvodněně vyšší. 
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      Je potřebné docílit toho, aby situace obětí domácího násilí byla reflektována od 

momentu, kdy se sociální orgány dozvědí a je jim doloženo (protokol zásahu policie, kopie 

oznámení policii nebo státnímu zastupitelství o podezření ze spáchání trestného činu 

domácího násilí, zdravotní dokumentace, atd.), že k aktu domácího násilí došlo. Od této 

chvíle by měla oběti – ať přímé nebo nepřímé – být poskytnuta materiální sociální pomoc.  

 

4.2. Děti jako svědci domácího násilí 

 
      Svědky domácího násilí se v rodinách, kde k němu dochází stává více než 90% dětí. 

Děti se svědky násilí stávají, pokud: 

• vidí fyzické nebo sexuální násilí 

• slyší psychické nebo fyzické násilí  

• vidí zranění způsobená fyzickým násilím.  

      Podle Světové zdravotnické organizace je přítomnost dětí při domácím násilí jejich 

psychickým i sociálním týráním. V České republice spadají děti, svědci domácího násilí 

pod speciální sociálně právní ochranu dětí.     

 

      Děti, které se stanou svědky násilí mezi rodiči mohou mít podobné potíže jako děti, 

které jsou samy týrány. Rozsah důsledků, které na děti má přítomnost při domácím násilí 

závisí na několika faktorech:  

• věk a pohlaví dítěte  

• míra brutality násilí, jehož byly děti svědky  

• reakce okolí (podpora či netečnost)  

• počet útoků, jichž byly děti svědky  

• nestabilní výchovné metody a tělesné tresty  
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Nejčastější důsledky násilí v rodině mohou mít následující podobu:  

 

Psychické projevy: 

• pocity úzkosti, bezmoci (děti nemohou násilí zabránit, ani matku ochránit, nemají 

kam se schovat či utéci)  

• poruchy pozornosti, které vedou ke zhoršení prospěchu  

• pocity ztráty, vzteku, smutku, zmatku, deprese, nízké sebevědomí  

• sebevražedné tendence  

• Děti mohou na prožité trauma reagovat regresí, tj. návratem do předchozích, již 

překonaných vývojových období. Příznakem takové reakce bývá často noční 

pomočování, žvatlání, pasivita a nadměrná přizpůsobivost, žádné projevy přirozené 

dětské zvědavosti, dobrovolná izolace, noční můry a děsivé sny.  

 

Psychosomatické projevy: 

• nespavost,  

• zimomřivost,  

• bolesti břicha a hlavy,  

• zvýšená nemocnost bez nalezené specifické příčiny  

 

Projevy v chování: 

• poruchy přizpůsobení,  

• projevy verbální i fyzické agrese vůči vrstevníkům i dospělým,  

• útěky z domova,  

• porušování pravidel a nerespektování hranic,  

• vyrušování,  

• dožadování se pozornosti,  

• „věšení se“ na lidi okolo,  

• nedostatek odstupu.  
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      Děti si v průběhu svého vývoje osvojují řadu postojů a způsobů chování nápodobou. 

Pokud jsou svědky násilí v rodině, mohou přebírat tento model a aplikovat ho ve svých 

vztazích k sourozencům, vrstevníkům a později i do partnerského života a vůči vlastním 

dětem. 

      Jak ukazují některé zahraniční výzkumy a studie, (např. Rivera and Widom, 1990; 

Bailey et al., 1997) mezi pachateli a oběťmi šikany ve školách, stejně jako mezi 

mladistvými delikventy a pachateli násilných trestných činů ve věku mladších 18 let, tvoří 

velkou skupinu děti, které byli přímými svědky násilí v rodině. (www.stopnasili.cz) 

 

4.3.  Intervenční centra 

 

Oběti domácího násilí se mohou obrátit též na intervenční centra, jejichž zaměstnanci 

jsou speciálně vyškolení pracovníci. Poskytují profesionální pomoc nejen obětem 

domácího násilí, ale i obětem jiné trestné činnosti.  Intervenční centra poskytují pomoc 

všem osobám ohroženým domácím násilím a to na základě § 60a zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Takovýmto centrem je například Bílý kruh bezpečí. Tato instituce 

poskytuje přímou a konkrétní pomoc jednotlivým obětem, ale především se významně 

zasloužila o řešení tohoto celospolečenského problému, tím, že jej dostala do podvědomí 

společnosti, ale především do popředí pozornosti zákonodárců a díky tomu byla přijata 

nová právní úprava, která zahrnuje i institut vykázání. Bílý kruh bezpečí také zavedl 

telefonickou linku DONA, na kterou se mohou obracet oběti domácího násilí se žádostí o 

pomoc. Na lince pracují speciálně vyškolení pracovníci, kteří se specializují na domácí 

násilí a poskytnou oběti informace o možnostech řešení, rady a další informace jak 

postupovat.  

Intervenční centrum se nachází v každém větším městě. Všechna tato centra jsou 

metodicky vedena Bílým kruhem bezpečí. 

 

4.4.  Krizový plán 

 

Každý, kdo si uvědomuje reálné nebezpečí ze strany partnera by si měl promyslet 

krizový plán, tj. plán jak v případě napadení postupovat. V prvé řadě by oběť měla vědět, 
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kam se v případě nebezpečí obrátit, nebát se zavolat policii. Pokud již k napadení dojde, 

neměla by oběť odmítat lékařské ošetření a vždy by si měla nechat vystavit lékařskou 

zprávu. U někoho komu oběť důvěřuje, by si tato měla uschovat dokumenty, část oblečení, 

menší finanční hotovost, náhradní klíče a především lékařské zprávy. 

Stále existuje reálná možnost, že útok agresora by se mohl obrátit proti dětem žijících 

v rodině, proto by děti měly být poučeny, kam se v případě nebezpečí schovat, kde 

vyhledat pomoc, je-li třeba, ale především dětem vysvětlit, že jejich úkolem je zůstat 

v bezpečí a ne ochraňovat oběť před agresorem. Násilí v rodině se nesmí před dětmi tajit, 

může je to přivést do zbytečného nebezpečí. (MVČR, 2003) 
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5.    POSTOJ SPOLEČNOSTI K DOMÁCÍMU NÁSÍLÍ 

 
      Obecně nízká úroveň právního vědomí české společnosti se promítá do tolerance vůči 

verbálnímu i brachiálnímu násilí – viz např. šikana, mobbing. Některé formy násilí jsou 

dokonce považovány za průvodní jev určitého postavení oběti. To platí i o situaci 

domácího násilí (angl. Domestic violence, dále jen DV) a situaci násilí v rodinách (angl. 

Inter Family Violence, dále jen IFV) kde se mnohdy odsuzuje spíše oběť než násilník. 

     Ve společenském vědomí chybí přesvědčení, že DV nebo IFV není věcí soukromou, ale 

že se jedná o společensky zavrženíhodné jednání, které při eskalaci naplňuje objektivní 

stránku některého z trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákona. Ve svém 

důsledku vede toto trestuhodné jednání k “psychosociální invaliditě” oběti, neschopnosti 

řešit bez odborné pomoci, a někdy ani s touto pomocí životní problémy, vede k pauperizaci 

žen a dětí a jejich sociálnímu vyloučení. V odborné literatuře je zmiňována 

posttraumatická stresová porucha projevující se u: “dospělého člověka, dospívajícího nebo 

dítěte, kteří prožili, stali se svědky nebo byli konfrontováni s událostí nebo událostmi, 

jejichž součástí bylo bezprostřední nebo možné ohrožení na životě, případně těžké zranění 

nebo ohrožení tělesné integrity”.  

     Reakce na trestuhodnost DV a IFV v trestním kodexu, i když trestně-právní sankce má 

své opodstatnění především z hlediska individuální i generální prevence, stojí na počátku 

systémových opatření proti DV nebo IFV. Násilné jednání pachatele DV nebo IFV musíme 

posuzovat v kontextu celého právního řádu, který je zdrojem ochrany subjektivních práv 

zaručených ústavním pořádkem. Proklamovaná ochrana osobnosti člověka, jeho 

důstojnosti, práv a svobod se při násilném jednání zahrnovaném pod DV nebo IFV míjí 

účinkem.  

      Z hlediska platného práva je DV nebo IFV považováno za záležitost soukromou, která 

má být vyřešena v rámci rodiny (domácnosti), do které nepřísluší státní moci zasahovat. O 

tom svědčí ustanovení § 163 platného trestního řádu, kdy tam taxativně uvedené trestné 

činy tvořící ve své většině množinu trestných činů zahrnovaných pod DV nebo IFV je 

možno stíhat pouze se souhlasem poškozené/-ho (oběti). Toto ustanovení o výslovném 

souhlasu oběti (manželky, matky, dospělé dcery, milenky...) s trestním stíháním pachatele 

(manžela, otce, syna ...) považujeme za porušení práva člověka – ženy na spravedlivý 

proces. Ani ustanovení § 163a, odst. 1, písm.d) neřeší problém dispozičního práva oběti 

domácího násilí. 
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      Zásadní společenský problém – kolize veřejného a soukromého práva – je přenesen na 

bedra oběti. Úmysl zákonodárce nadřadit zájmy soukromé, tj. ochranu intimity rodiny nad 

zájmy veřejné, tj. potrestání pachatele, je cestou k eskalaci násilí.  

      Právo na spravedlivý proces je zakotveno v českém právním řádu, zejména v čl. 36 

LZPS v kontextu s ostatními ustanoveními Ústavy a Listiny. Nechybí ani v Úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod, která ve znění protokolu č. 3, 5, 98 včetně 

Dodatkového protokolu a protokolu č. 2,4,6, a 7 se stala součástí našeho právního řádu. 

     Klíčový význam má v souvislosti s domácím násilím zásada, že každý justiční systém 

by měl zaručovat právo na spravedlivý proces. Je závazkem státu, tedy příslušných státních 

orgánů, vytvořit účinné právní úpravy zabezpečující rovné postavení procesních stran. 

Pokud jde o domácí násilí, postrádáme zatím, v těchto vztazích, naplnění potřeby účinně 

stíhat a trestat porušení norem trestního práva a tím chránit společnost. Akceptujeme-li 

adekvátní ochranu práv obviněných osob a reálné naplnění zásady pomocné role trestní 

represe, musíme současně klást důraz na legislativní úpravu specifického postavení obětí 

trestných činů, které jsou charakteristické pro domácí násilí. (Voňková et al., 2002) 

      Násilné chování v rodině zahrnuje špatné zacházení s dětmi, násilí mezi dospělými 

členy rodiny, i špatné zacházení se starými lidmi. Násilné chování v rodině zahrnuje: 

“jakýkoliv čin nebo opomenutí, spáchané v rámci rodiny některým z jejích členů, které 

podkopávají život, tělesnou nebo duševní integritu nebo svobodu jiného člena stejné rodiny 

nebo vážně poškozují rozvoj jeho osobnosti.”  

      Legislativní vyjádření zavrženíhodnosti (trestuhodnosti) DV nebo IFV v pozitivním 

právu chybí, a pokud nedojde v trestním právu hmotném k jeho legislativnímu vyjádření, 

nelze navrhovat potřebné změny v trestním řízení, zákoně o policii, občanském či 

rodinném právu nebo v zákoně o sociálně právní ochraně dětí apod. (Koukolík et al., 2001) 
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6.   SROVNÁNÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ MEZI VYBRANÝMI 

      ČLENSKÝMI STÁTY EU 
  

6.1.  Rakousko 

 
      Asi nejzásadnější průlom v ochraně před domácím násilím byl učiněn v roce 1997 

v Rakousku, kdy vstoupil v účinnost „Spolkový zákon na ochranu před domácím 

násilím“ – GeSchG, Spolková sbírka zákonů 759, ročník 1996, vydaný dne 30. prosince 

1996 (dále jen „spolkový zákon na ochranu před domácím násilím“), v návaznosti na nějž 

byla novelizována celá řada zákonů, mezi nimi zejména „Zákon o bezpečnostní policii“ , 

BGBI. č. 566/1991 ve znění BGBI. I č. 146/1999, exekuční zákon EO - RGBI. Č. 79/1896 

ve znění BGBI. I č. 147/1999. Znamenal totiž definitivní průlom v nahlížení na střet práva 

soukromého a veřejného, když zakotvil možnost násilníka vyklidit na čas z bytu, k němuž 

mu svědčí nějaké právo. Jinými slovy zákon tak učinil pachatele za násilí plně 

odpovědného. Od této chvíle to již není oběť, kdo musí utíkat, skrývat se před násilníkem 

v různých azylových zařízeních, ztratit své sociální okolí, kontakty, domov za současného 

strachu, co násilník zatím s bytem provede, které věci zdemoluje, prodá, koho si do bytu 

nastěhuji, či co se stane s bytem během nesmírně dlouhé doby než o této otázce rozhodne 

soud.  

      Za prvotní a velmi inspirativní informace je, že spolkový zákon na ochranu před 

domácím násilím byl vytvářen pracovní skupinou složenou ze zástupců: policie, 

občanských soudů, trestních soudů a intervenčních středisek. Jinými slovy řečeno 

zástupkyně násilím přímo postižených obětí získaly možnost být tvorbě zákona přítomny a 

zajišťovat tak, aby se pozornost soustředila právě na jejich potřeby.  

 

Jako hlavní zásady rakouské reformy byly určeny tyto teze: 

 

• Násilí odehrávající se v soukromí je věcí veřejnou a stát má povinnost je odvrátit. 

• Prioritní je bezpečnost osoby násilím ohrožované. 

• Svou pozornost je třeba nasměrovat nikoli k jednotlivému trestnému činu, ale na 

násilný vztah. 
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• Zákaz násilí musí být stanoven dostatečně jednoznačně a to bez ohledu na místo, 

kde k násilí dochází. 

• Za násilí je plně odpovědný násilník. 

• Koncepční a multiinstitucionální přístup je nezbytný. 

 

Celá reforma přístupu společnosti k domácímu násilí se potom sestávala z těchto dílčích 

bodů: 

 

• reforma oprávnění policie spočívající ve vytvoření  nových institutů v podobě 

bezpečnostních oprávněních policie pro dočasné vykázání násilníka z bytu a 

nařízení zákazu vstupu.  

• rozšíření předběžného opatření soudu rozhodujícího ve věcech rodinných 

• vytvoření intervenčních míst 

• zřízení poradního orgánu pro zásadní otázky prevence proti násilí  

• projekty pro práci s násilníky, jejichž cílem je přimět násilníka k převzetí 

odpovědnosti za své chování a dovést jej k tomu, aby se naučil zacházet s ženami 

citlivě a bez násilného aspektu.  

• zlepšení právního postavení migrantek  

• organizační změny v oblasti správy na úseku bezpečnosti spočívající zejména 

v tom, že bezpečnostní složky nyní shromažďují již existující informace o 

násilníkovi, které pravidelně aktualizují. Ve složkách státní policie byli rovněž 

stanoveni kontaktní osoby pro oběti násilí a pro intervenční zařízení. 

• vzdělávání a zvyšování kvalifikace dotčených správních orgánů a policie 

(BKB, 2002) 
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6.2.  Německo 

 
      Zákon pro zlepšení občansko-právní ochrany v případě násilných činů a omezování 

osobní svobody a zároveň i usnadnění přenechání bytu manželů při rozluce byl v Německu 

přijat v roce 2002 (dále jen „Zákon o ochraně před násilím“). 

      Za zmínku stran ustanovení Zákona o ochraně před násilím stojí zejména fakt, že 

ochranné opatření omezující pachatele lze na jeho základě uložit už při pouhé výhrůžce na 

životě, zdraví či omezováním osobní svobody. 

 

V ustanovení čl. 1 - §1 Zákona na ochranu před násilím se praví: 

 „Způsobila-li jedna osoba jiné osobě protiprávně tělesné zranění, újmu na zdraví nebo 

omezila-li její svobodu, je soud povinen provést na návrh takto poškozené osoby opatření 

potřebná k zamezení dalšího poškození této osoby“.  

Následuje výčet předběžných ochranných opatření omezujících pachatele.  

Ustanovení však platí i pro situace, kdy: 

 „ur čitá osoba vyhrožuje v rozporu se zákonem druhé osobě poškozením života, tělesným 

zraněním, újmou na zdraví nebo omezováním osobní svobody nebo určitá osoba 

protiprávně a úmyslně vnikne:  

a) do bytu druhé osoby nebo do prostor v jejím vlastnictví, 

b) druhou osobu obtěžuje nevhodným způsobem tím, že proti její jednoznačně 

vyjádřené vůli opakovaně omezuje její osobní svobodu nebo ji pronásleduje za použití 

telekomunikačních prostředků.“ 

 

      Na české poměry znějící zatím tak trochu jako science fiction je rovněž obsah 

ustanovení čl. 1 - § 2 Zákona na ochranu před násilím, podle něhož může domácím násilím 

postižená osoba požádat o přenechání bytu, pokud s pachatelem vedla po delší dobu 

společnou domácnost. Toto přenechání bytu je časově omezeno na max. jeden rok a po 

tuto dobu se pachatel musí zříci všeho, co užívání bytu ztěžuje či zamezuje.  

      Zákon na ochranu před násilím není aplikován na děti a osoby v poručnickém 

vztahu. 

       Rovněž německý model přístupu k řešení problému domácího násilí se vyznačuje 

komplexností řešení, multidisciplinárním přístupem, koordinovaností změn a spoluprácí 

všech zúčastněných subjektů. 
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      Akční plán spolkové vlády v boji proti domácímu násilí byl zveřejněn v prosinci 1999. 

Stěžejní pozornost při řešení problému má být věnována zejména otázkám: 

 

• prevenci 

• právu 

• kooperaci jednotlivých institucí a projektů 

• propojení nabídek pomoci obětem do sítí 

• práci s pachateli 

• zcitlivování odborníků a odborné veřejnosti k tématu 

• mezinárodní spolupráci 

(BKB, 2002) 

 

6.3.  Severní Irsko  

      Podle „Zákona o domácím násilí“, který nabyl účinnosti dne 1. března 1996 je že 

domácí násilí je považováno „každé fyzické nebo sexuální násilí proti členu rodiny“. 

Takové jednání je definováno jako trestný čin.  

      Osobám ohroženým násilím poskytuje Zákon o domácím násilí pomoc formou 

odstupňovaných omezujících soudních opatření, jejíchž porušení je trestné. „Bezpečnostní 

opatření“ rovná se nařízení soudu, kterým je násilné osobě zakázáno použití násilí nebo 

výhrůžek násilím, ale nevykazuje násilníka z domu či bytu. Oproti tomu „výjime čným 

opatřením“ může být pachatel soudem přímo vykázán z domu či bytu a to až na dobu tří 

let.  

      Zákon se vztahuje na poměrně široký okruh osob, zahrnuje sezdané páry, páry žijící ve 

společné domácnosti po dobu alespoň 6 měsíců, na rodiče zletilých dětí a další osoby, které 

žijí ve společné domácnosti a rovněž děti. Za specifických podmínek se může dožadovat 

ochrany podle citovaného zákona rovněž zdravotnické zařízení. (BKB, 2002) 
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6.4.  Holandsko 

 

      Speciální zákon na ochranu před domácím násilím v Holandsku neexistuje. Jednání 

v rámci domácího násilí je trestné jako kterékoliv jiné sexuální nebo psychické násilí. 

V určitých případech (u trestných činů ublížení na zdraví a týrání) bývá domácí násilí 

posuzováno jako přitěžující okolnost.  

      Trestní stíhání je zahajováno bez souhlasu poškozené, i když je pachatelem osoba 

blízká.  

      Holandský trestní zákon obsahuje oproti jiným právním úpravám nezvyklou  

skutkovou podstatu trestného činu „slídění“ . Toho se dopouští ten, „kdo záměrně, 

svévolně a opakovaně sleduje druhou osobu, a tím tomu, kdo je sledován, působí emoční 

utrpení nebo v něm vzbuzuje strach z násilného útoku“.  

      V Holandsku převládá tendence vidět domácí násilí spíše jako sociální problém než 

jako trestný čin, z čehož mimo jiné vyplývá i snaha policie prioritně ochránit oběť, 

instruovat ji na specializovanou nevládní organizaci apod. Velká pozornost je přikládána 

výcviku policistů v tomto tématu s cílem, aby každý řadový policista věděl, jak 

v případech domácího násilí postupovat. (BKB, 2002) 

 

6.5.  Švédsko 

      V novele švédského trestního zákona z roku 1998 nalézáme revoluční skutkovou 

podstatu nového trestného činu „ hrubé porušování integrity ženy“. Tohoto trestného 

činu se může dopustit muž, který spáchá trestně postižitelné jednání (útok, výhrůžky, 

nátlak, sexuální nebo jiné obtěžování) definované v trestním zákoně proti ženě, se 

kterou je nebo byl ženatý, event. se kterou žil nebo žije. Podstatnou podmínkou pro 

postižení násilného jednání podle tohoto ustanovení je fakt, že předmětné jednání bylo 

součástí opakovaného porušování integrity ženy, a jako takové bylo schopno vážně narušit 

její sebedůvěru. Pokud je takové násilné jednání směřováno proti dětem nebo dalším 

osobám, se kterými je pachatel v příbuzenském vztahu, dopouští se tímto trestného činu 

„ hrubé porušení integrity“. (BKB. 2002) 
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7. ZÁVĚR 

 
       Domácí násilí  je  zavrženíhodný společenský fenomén, který se bohužel vymyká 

současným nabízeným řešením, jak právním, tak sociálním. Při řešení jeho následků se 

setkáváme s nepropojeností mezi jednotlivými odvětvími pozitivního práva, počínaje 

ústavním přes trestní, občanské a rodinné. Podobně je tomu v zákoně o sociálně právní 

ochraně dětí. 

      Násilí uvnitř rodin je časté a týká se všech druhů rodinných vztahů. Oficiální údaje o 

obětech domácího násilí však chybí. V žádné kriminalistické či  justiční statistice není 

uvedeno pohlaví oběti. Údaje o počtu obětí domácího násilí dovozujeme z evidence 

specializovaných občanských pracovišť nebo kriminologického výzkumu. Z jejich 

poznatků vyplývá, že 90% obětí domácího násilí jsou  ženy, dále senioři a ojediněle muži 

v produktivním věku. V 80% takto evidovaného násilí jsou pasivními účastníky  násilí 

nezletilé děti. 

      Na základě poznatků, které jsem získal při psaní této práce, jsem došel k závěru, že by 

společnost měla docílit: 

 

� posílení právního vědomí společnosti směrem k zavrženíhodnosti a trestuhodnosti 

násilí v rodině nebo domácnosti 

 

� rozšíření znalostí odborné veřejnosti o problematice domácího násilí 

 

� zajištění právní a sociální pomoci obětem domácího násilí 

 

� zvýšení ochrany nezletilých dětí, které žijí uprostřed domácího násilí a často jsou 

jeho oznamovateli 

 

� zavedení genderového znaku oběti do statistik orgánů činných v trestním řízení 

 

� prolomení právního vakua v úpravě domácího násilí, tedy jeho legislativní 

zakotvení v českém právním řádu  

 

� důsledné promítnutí pojmu domácího násilí do oblasti občanského, rodinného, 

sociálního a policejního práva 
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� občanskoprávní a rodinněprávní „zhojení“ následků domácího násilí,                           

pokud se oběť, nejčastěji matka s nezletilými dětmi odhodlá k rozvodu nebo 

rozchodu s násilníkem. 

 

 

      V právním vědomí české společnosti chybí přesvědčení, že násilí v rodině nebo 

domácnosti není věcí soukromou, ale při eskalaci naplňuje skutkovou podstatu některého 

z trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákona. 
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Příloha č. 1 – Mediálně známý případ se špatným koncem 
 

Nikdo netušil, co se u Neffových děje za dveřmi… 

 

     Neffovi byli na první pohled perspektivní mladý pár. Seznámili se ve vydavatelství 

módních časopisů. Irena Neffová se právě vrátila po osmi letech z Ameriky a hledala si 

nové zaměstnání. Tak narazila na kreativce vydavatelství HF Roberta Nováka.  

     Robert a Irena Neffovi působili navenek jako normální pár, který má jen běžné 

problémy. Ona byla atraktivní, sebevědomá a někdy možná trochu prostořeká mladá 

matka. On zas úspěšný "kreativec" v reklamní agentuře, který ve volném čase maloval 

abstraktní plátna. 

Robert Neff byl také skvělý otec vracející se každý den dřív domů, aby si užil dceru 

Dominiku. To byla jedna stránka Roberta Neffa Nováka. 

 

 
Obr. č. 1 – Neffovi 

Zdroj: www.zpravy.idnes.cz 
 

      Robert Neff Novák měl také ještě druhou stránku osobnosti, kterou znala však jen jeho 

manželka.  

       Šla na nákup a on jí před tím sebral kreditní kartu, aby musela zboží potupně vracet. 

Když chtěla nasednout do auta, schválně popojel a sledoval, jak za ním běží po ulici. Když 

doběhla, popojel zas.  

     Také ji bil. Poprvé nejspíš v době, kdy byla těhotná. Tehdy ji Robert Novák zmlátil 

squashovou raketou. Řekla to jen své nejbližší kamarádce, která jí musela slíbit, že udrží 

tajemství.  

     I Irenin bratr David, který s ní žil v jednom domě a ke kterému měla velmi blízko, se to 

dozvěděl až po její smrti, že ji manžel uškrtil šňůrou od videa.  

Svého bratra Davida jen jednou prosila, aby se postaral o malou Dominiku, kdyby se jí 

něco stalo. Bratr jí říkal : Co blbneš? Irena ale měla i děsivé sny," vypověděl David Neff.  
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Je zde otázka, proč zůstávala krásná mladá žena ve vztahu, ze kterého měla strach? 

      Na tuto otázku odpověděl její bratr David a to, „že chtěla, aby malá Dominika 

vyrůstala v úplné rodině,".  

 

      Irena Neffová se stala v únoru v roce 2008 už šestou ženou, kterou v tomto roce 

zavraždil vlastní partner. 

      "Myslel jsem si, že se takové věci v mém okolí prostě nestávají," říká David Neff. 

Podle policejních statistik však nejsou "domácí vraždy" záležitostí lidí z okraje společnosti. 

Naopak. Svou ženu často týrá, používá domácí násilí, nebo v nejhorším případě zavraždí 

muž, do něhož by to nikdo neřekl.  

     Ireně Neffové, její pozdější partner Robert Novák práci nenabídl, zato jí hned další den 

volal a doslova za pár dní se k ní nastěhoval. "Byl prostě rozhodnutý Irenu Neffovou 

získat," vypověděl David Neff.  

     Po třech měsících vztahu se Irena Neffová svému bratrovi svěřila, že se chce s 

Robertem Novákem rozejít.  

      "Jenže on se úplně sesypal a přemlouval ji, aby to s ním ještě zkusila," vzpomíná David 

Neff. Zůstala s ním a otěhotněla. Hádky ale neustávaly, naopak zvyšoval se v rodině 

psychický tlak.  

      "Vzbudil jsem se ve dvě hodiny ráno a slyším, jak dole hází Robert nábytkem a do toho 

brečí malá Dominika," vzpomíná David. Zeptal se své sestry, jestli se jí v takových 

situacích nemůže něco stát. Řekla mu, že by ji fyzicky nikdy nenapadl, a slíbila, že dá 

vědět, kdyby na ni vztáhl ruku.  

      "Později Irena řekla, že si víc dovoluje, když není David doma," vzpomněl. Někdy na 

konci ledna 2008 se Irena Neffová definitivně rozhodla, že svého manžela opustí. David 

zrovna nebyl doma. Hrdě to oznámila všem svým kamarádkám, které ji už dávno 

přesvědčovaly, že má od něj odejít. A oznámila to nejspíš i svému manželovi Robertovi.  

       "Sestra byla dost přímá, nikdy si nebrala servítky," říká David Neff. Právě na tuhle 

zprávu podle něj zareagoval Robert Novák tak, že ji chladnokrevně zavraždil. "Neměla mu 

to říkat," myslí si psycholožka Pavla Vyhlídalová.  

"Ona si dovolila chtít od něj odejít a to tyran nepromíjí." 

(http://zpravy.idnes.cz) 
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Plzeňský soudní znalec v oblasti psychologie Jiří Jelen o manželovi 

Neffové:  

 

      Hrou na hledání oběti projevil Robert Neff Novák racionalitu, kterou chtěl úmyslně 

zastřít čin, který provedl. 

      Zpočátku vyšetřování žádal Neff Novák prostřednictvím internetových stránek, aby mu 

lidé poskytli o manželce jakékoliv informace. Vylepoval také plakáty na pražském 

Smíchově.  

Manžel Ireny Neffové, který se přiznal k její vraždě, se po činu choval celkem normálně. 

"Vylepování plakátů pátrajících po oběti je způsobem vedoucím k zakrývání trestného činu 

a zároveň ke snížení vlastního pocitu viny," řekl psycholog Jiří Jelen.¨ 

 

 
Obr. č. 2 – Irena Neffová 

Zdroj: www.zpravy.idnes.cz 
 

Co tvrdil Neff-Novák na webu 

 

      Dopis, který spolu s údaji o své ženě Robert Neff-Novák zavěsil krátce po vraždě na 

internetové stránky: 

 

Dobrý den, 

prosím o pomoc při hledání mé ženy Ireny Neffové. Z domova odešla ráno v neděli 24. 

února 2008 a od té doby ji společně s 18-ti měsíční dcerou Dominikou postrádáme, 

nevrátila se, ani nemáme od ní žádné zprávy. Prosím všechny, kdo ji viděli, kdekoliv a 

kdykoliv od toho nešťastného rána, aby mi podali zprávu na email nebo GSM. Moc děkuji 

za sebe i naši malou holčičku. 

Robert Neff 
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      "Pokud člověku funguje svědomí a má pocit viny, potřebuje se sám zbavit pocitu viny. 

Toto je jeden z racionálnějších mechanismů," je přesvědčen soudní znalec v oboru 

psychologie Jiří Jelen.  

      Neříkám, že vrazi své činy vysloveně popírají, mají ale tendenci snížit nějakým 

způsobem míru zavinění a rozumově svůj čin vysvětlit. To se vyskytuje skoro vždycky. U 

těch chytřejších se to může třeba projevit takovým způsobem jako v případě paní Neffové. 

Nespatřuji v tom nic chorobného, nevnímal bych to ani jako signál jeho bezcitnosti sdělil 

psycholog Jiří Jelen. 

(http://zpravy.idnes.cz) 

 

Kriminalisté uzavřeli vraždu Ireny Neffové 

 

V srpnu 2008 Policie ukončila vyšetřování vraždy Ireny Neffové. 

 

 
Obr. č. 3 – Zatčený Robert Neff-Novák 

Zdroj: www.zpravy.idnes.cz 
 

 

      Robert Neff Novák se kriminalistům už dříve přiznal, že manželku uškrtil poté, co se 

pohádali. Použil k tomu šňůru od videopřehrávače.  

      Osmadvacetiletá Irena Neffová, dcera známého publicisty Ondřeje Neffa, zmizela 24. 

února. Manžel ji zabil už 23. února v jejich společném bytě. 

       Tělo pak převezl v autě do lesa poblíž Rudné ve Středočeském kraji, kde ho zakopal 

do jámy. Její osobní věci hodil v igelitové tašce do Vltavy nedaleko Radotína. 

(http://zpravy.idnes.cz) 
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Kamarádka Neffové promluvila 

 

Irena se bála a chtěla se rozvést 

 

 
Obr. č. 4 – Irena a Kristýna 
Zdroj: www.zpravy.idnes.cz 

 

       Irena společně s kamarádkou Kristýnou bydlely kousek od sebe, spolu si hrály na 

písku, prošly základku i pubertu. A když se po osmi letech dopisování Irena vrátila z 

Ameriky, přátelství s Kristýnou pokračovalo, jako kdyby ani nikde nebyla. 

      Když se dozvěděla Kristýna, že se údajně Irena ztratila, byla překvapená, kde sdělila, 

že Irena není ten typ, že by se schovávala před problémy a nedala o sobě vědět. 

      O zmizení Ireny se Kristýna dověděla od Roberta, který ji napsal v neděli večer zprávu, 

jestli o Ireně neví. Odepsala, že naposledy se viděly v pátek, že o ní neví.V pondělí ráno 

mu hned telefonovala. Robert byl na Irenu v telefonu naštvaný. Až prý se ozve, měla jí říct, 

že už to přehání. Kristýně bylo divné, že má Robert vztek, místo aby se o ni bál. Věděla, že 

by nikdy Dominiku neopustila. 

 

Hádali se doma? Bil ji? 

 

      Kristýna věděla, že při hádkách rozbíjí věci, že ji i uhodil. Už když byla těhotná, ji 

úmyslně strčil, až upadla na dveře a pak na zem. Nikdy jí ale neřekla: zmlátil mě nebo bije 

mě. Možná se za to styděla. 

      Naposledy v ten pátek společně mluvili, že se Irena rozvede, že už na to nemá. 

Postěžovala si, ale neřekla nic, co by situaci nějak zásadně zdramatizovalo. 

      Irena hledala odbornou pomoc, chodila k psycholožce a té nejspíš řekla nejvíc. Řešili 

spolu vztah s Robertem, chtěla rodinu udržet, ale bylo zřejmé, že se snaží sama. 
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      Kristýna sdělila, že se zpočátku hádali jen sem tam, ale poslední dobou vyváděl Robert 

pořád. Říkala, že Irena se už bojí udělat cokoli, aby se nenaštval. Scény prý dělal kvůli 

maličkostem - třeba v hádce rozkopnul dveře. 

(http://ona.idnes.cz) 

 

Psycholog: Byl strohý, věcný, bez emocí. Ovládal se 

 

      "Zvukový záznam z L 158, kde Robert Neff Novák oznámil pohřešování, svědčí o 

velmi dobrých ovládacích schopnostech pachatele, protože nevzbuzuje podezření, že došlo 

k vraždě, již se takto snaží zakrýt," uvádí renomovaný psycholog Slavomil Hubálek, jenž 

zvukový záznam na žádost prozkoumal. 

      "Proto patrně pracovník linky 158 přijal toto hlášení jako rutinní záznam o pohřešování 

a předal je dál," soudí Hubálek. 

Zkušený pražský kriminalista, který případ vyšetřoval, říká: 

       "Toto nebylo volání zoufalého člověka na linku 158, že postrádá manželku. Z mé 

dlouholeté zkušenosti soudím, že šlo o zcela cílevědomé jednání. Naprosto přesně věděl, 

co dělá,". 

       "Měl vše připravené, promyšlené a velmi se kontroloval, co říká. Chtěl zakrýt své 

jednání, shodit ze sebe vinu a vyhnout se odpovědnosti. Toto neudělá zoufalec, kterého to 

mrzí. Ten většinou neunese tíhu svého činu a sám se udá policii – to pro něj bývá 

vysvobozením." 

      Podle kriminalisty je Robert Neff-Novák velice chytrý a důkladně promýšlel, jak 

zamést stopy. "Oklamal celé okolí, všichni byli přesvědčeni, jaký je to chudák.  

Slavomila Hubálka pak zarazila ještě jedna věc, která zvýšila jeho podezření. 

       "V popisu pohřešované manželky byla uvedena její tetování, což je jistě důležitý 

identifikační znak. Mne však do velkých pochybností přivedl údaj o tom, co měla 

vytetované na podbříšku. Myslím si, že pachatel dal nechtěně nahlédnout do svého 

podvědomí a řekl tím více než chtěl. Jsem přesvědčen, že takto intimní údaj o své 

partnerce muž nesdělí. A když to sdělí, nemá čisté svědomí, bezděčně ji problematizuje," 

uvedl pro iDNES.cz Hubálek. 

      To potvrzuje i rodina zavražděné ženy. Neff-Novák se podle ní od začátku snaží udělat 

ze sebe oběť a přenést vinu za vážné rodinné problémy na Irenu Neffovou. Pokoušel se 
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tvrdit, že byla problematická osobnost a že mimo jiné prý i brala drogy, což však už nikdo 

další nepotvrdil. (http://zpravy.idnes.cz) 

 

Neff Novák dostal třináct let vězení za vraždu manželky Ireny 

 

      V říjnu 2008 soud poslal na třináct let do vězení Roberta Neffa Nováka.  Nejdřív po ní 

nechal vyhlásit pátrání a dál bydlel s pozůstalými. Nakonec se po mnohahodinových 

výsleších přiznal. 

      Městský soud v Praze poslal devětatřicetiletého Nováka do věznice s ostrahou. "Soud 

přihlédl ke skutečnosti, že čin byl spáchán v afektu. 

 

 
Obr. č. 5 – Robert Neff-Novák 
Zdroj: www.zpravy.idnes.cz 

 

      Vyšetřovatelé shromažďovali důkazy o Novákově pohybu v době vraždy a postupně je 

i další okolnosti dovedly k přesvědčení, že je vrahem. Udeřili na něj sice bez přímých 

důkazů, zato ale s jasným cílem - získat jeho dobrovolné přiznání. 
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Plánovaná vražda 

 

      Několikahodinové výslechy manžela oběti nakonec zlomily a k činu se doznal. Krátce 

poté, co skončil ve vazbě, začal s veřejnou obhajobou svého chování. Přes svého advokáta 

Bohumila Petrů rozeslal médiím vlastní verzi tragédie - zoufalý čin, který spáchal v afektu, 

protože jeho žena byla nesnesitelná. 

(http://zpravy.idnes.cz)   
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Příloha č. 2 – Důležité kontakty pro oběti a svědky domácího násilí 

 
DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

� POLICIE 158     

� MĚSTSKÁ POLICIE 156    

� LÉKAŘSKÁ POMOC 155  

 

� LINKA PRÁVNÍ POMOCI PRO ŽENY-OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ  

Telefon 224 910 744  

� ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA  

Telefon 221 729 011  

 

SEZNAM INTERVEN ČNÍCH CENTER V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH   

PRAHA  

� ROSA - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO ŽENY-OBĚTI 

DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

Komplexní psychosociální pomoc pro ženy, oběti domácího násilí 

Telefon 241 432 466, SOS linka 602 246 102 (Po - Pá: 9-18) 

www.rosa-os.cz  

� PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM ACORUS 

Pomoc ženám, obětem domácího násilí, azylové ubytování 

Nonstop linka 283 892 772 

www.acorus.cz  

� BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Pomoc obětem trestných činů 

Telefon 257 317 110 

Nonstop linka DONA (pro oběti domácího násilí) 251 511 313 

www.bkb.cz  
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� INTERVENČNÍ CENTRUM PRO PRAHU - MCSSP 

Telefon 604 231 085 

www.mcssp.cz  

� INTERVENČNÍ CENTRUM STŘEDOČESKÝ KRAJ - Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy Rakovník  

Telefon 605 765 883 

www.poradna-rakovnik.cz  

� RIAPS 

Krizové centrum,nepřetržitá psychoterapeutická pomoc 

Nonstop linka 222 580 697 

www.mcssp.cz/riaps.php  

� CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE 

Zařízení pro psychosociální pomoc lidem v krizi 

Nonstop linka 284 016 666   

www.plbohnice.cz  

 

BRNO  

� PERSEFONA o.s. 

Komplexní přímá pomoc obětem domácího násilí a doplňkově právní a 

psychologická pomoc obětem znásilnění a sexuálního zneužívání. Služby jsou 

určené všem ženám a mužům, kterých se dotýká problém domácího násilí. 

Telefonní linka pomoci 737 834 345 (každý den 8,30-22,00) 

Telefon 545 245 996 (po-pá 9,00 - 17,00) 

E-mailové poradenství:  domacinasili@persefona.cz  

www.persefona.cz  

� MAGDALENIUM 

Azylový dům pro ženy, oběti domácího násilí s utajenou adresou 

Nonstop linka 776 718 459 

www.magdalenium.cz  
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� BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Poradna pro oběti trestných činů 

Telefon 541 218 122 (út 17-20) 

www.bkb.cz  

� INTERVENČNÍ CENTRUM  JIHOMORAVSKÝ KRAJ - SPONDEA 

Telefon 739 078 078 (nonstop) 

www.spondea.cz  

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE  

� INTERVENČNÍ CENTRUM JIHOČESKÝ KRAJ - Diecézní charita 

Telefon 603 281 300 

www.charitacb.cz  

 

HAVÍ ŘOV  

� SLEZSKÁ DIAKONIE - PORADNA ELPIS 

Poradna pro oběti násilí, trestných činů, týrání a zneužívání 

Telefon 596 812 764 

www.slezskadiakonie.cz/elpis_h_aktual.html  

 

HRADEC KRÁLOVÉ  

� ADRA - PYRAMIDA POMOCI A ROZVOJE 

Poradna pro oběti násilí a trestných činů 

Telefon 606 824 104, 495 262 214 

www.adra.cz  

� INTERVENČNÍ CENTRUM KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ - Oblastní charita 

Hradec Králové  

Telefon 774 591 383, www.domacinasili-ic.cz  
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JIHLAVA  

� INTERVENČNÍ CENTRUM KRAJE VYSOČINA - Psychocentrum Jihlava  

Telefon 606 520 546 

www.psychocentrum.cz/ic    

 

KARVINÁ   

� SLEZSKÁ DIAKONIE - PORADNA ELPIS 

Poradna pro oběti násilí, trestných činů, týrání a zneužívání 

Telefon 596 323 031 

www.slezskadiakonie.cz/pc_karvina.html  

 

LIBEREC  

� INTERVENČNÍ CENTRUM LIBERECKÝ KRAJ - Centrum sociálních služeb  

Telefon 482 750 063 

www.csslk.cz  

 

OLOMOUC   

� BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Poradna pro oběti trestných činů 

Telefon 585 423 857 (út 16-18, čt 16-18 pro objednané) 

www.bkb.cz  

� INTERVENČNÍ CENTRUM  OLOMOUCKÝ KRAJ - Středisko sociální prevence  

Telefon 777 406 453 

www.ssp-ol.cz  
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OSTRAVA   

� BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Poradna pro oběti trestných činů 

Telefon 597 489 204 (út 16-18) 

www.bkb.cz 

 

INTERVENČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ I. - Bílý kruh 

bezpečí 

Telefon 597 489 207 

www.bkb.cz  

INTERVENČNÍ CENTRUM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ II. - Slezská 

diakonie 

Telefon 596 611 239 

www.slezskadiakonie.cz 

 

PARDUBICE   

� BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Poradna pro oběti trestných činŮ 

Telefon 466 265 264 (út 17-19) 

www.bkb.cz  

� INTERVENČNÍ CENTRUM PARDUBICKÝ KRAJ - SKP Centrum  

Telefon 466 260 528 

www.skp-centrum.cz  

 

PLZEŇ  

� BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Poradna pro oběti trestných činů 

Telefon 377 637 695 (út 16-18) 

www.bkb.cz  
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� INTERVENČNÍ CENTRUM PLZEŇSKÝ KRAJ - Diecézní charita Plzeň  

Telefon 777 167 004 

www.charita.cz/plzen  

 

RAKOVNÍK  
 

� INTERVENČNÍ CENTRUM RAKOVNÍK 

Telefon 313 502 588 

www.ic-rakovnik.cz  

 
 
SOKOLOV   

� INTERVENČNÍ CENTRUM KARLOVARSKÝ KRAJ - Okresní ústav sociálních 

služeb  

Telefon 352 661 418 

www.ouss.cz  

 

TRUTNOV   

� MOST K ŽIVOTU 

Psychická podpora a ubytování v krizových životních situacích 

Telefon 499 841 998 

www.mostkzivotu.cz  

 

ÚSTÍ NAD LABEM   

� INTERVENČNÍ CENTRUM ÚSTECKÝ KRAJ  

Telefon 475 511 811 

www.volny.cz/spirala.cki  
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ZLÍN   

� INTERVENČNÍ CENTRUM ZLÍNSKÝ KRAJ - Poradna pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy Zlín 

Telefon 774 405 682  

www.volny.cz/poradna.zlin  

 

 

DALŠÍ KONTAKTY   

� ELEKTRA 

Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství 

Telefon 272 911 110 

www.centrumelektra.cz  

� LA STRADA 

Prevence obchodu se ženami, podpora obětí obchodu se ženami 

Telefon info/sos 222 717 171 

www.strada.cz  

� PROFEM 

Ženská nezisková organizace pracující na poli lidských ženských práv.   

Telefon 224 917 224 

www.profem.cz  

� GENDER STUDIES 

Informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a 

jejich postavení ve společnosti.  

Telefon 224 915 666 

www.genderstudies.cz  
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KONTAKTY PRO D ĚTI:   

� LINKA BEZPEČÍ 

Nonstop linka 800 155 555  

� RŮŽOVÁ LINKA 

Telefon 272 736 263  

� DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM 

Telefon 241 484 149 
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