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Anotace 

 
Bakalářská práce se zabývá „představením“ institutu Domácího násilí. Potřebou 

zavést tento institut do právní legislativy České republiky, jeho počátky a souvislosti při 

jeho zavádění. V práci je popsána činnost orgánů státní správy při řešení tohoto problému, 

a to jak orgány policie, soudů, komisí k projednávání protispolečenských jednání na 

Magistrátech měst a obcí, a také institucemi zajišťujícími pomoc obětem domácího násilí. 

Je zde také popsán právní rámec institutu domácího násilí, z jakých právních norem je 

čerpáno při uplatňování postihu domácího násilí, jednotlivé etapy při potrestání a vykázání 

násilníka z domácnosti. 

V neposlední řadě se práce věnuje subjektům, zabývajícím se pomocí obětem 

domácího násilí a realizací jednotlivých programů jejich spoluprácí s orgány státní správy. 

Také je zde zahrnut průzkum mezi laickou veřejností o znalosti či neznalosti tohoto 

institutu, osobní zkušenosti s nějakou formou domácího násilí či alespoň zkušenosti 

zprostředkované.  

 

Klíčová slova 
Domácí násilí, osoba násilná, osoba ohroţená, vykázání z obydlí, instituce na pomoc 

obětem domácího násilí.  



Summary 

 
This bachelor thesis is focused on the introduction of the domestic violence institute 

and the need of its adoption by the Czech Republic legal system. It also describes its 

origins and its context during the legal implementation. It tries to cover all bodies 

interested in this problem, and their autority and activity (including police, court, 

commissions for negotiating an anti-social treatment, and institutions helping the victims to 

domestic violence.  

There are the legal framework, laws, norms and each of the phases of the domestic 

violence treatment described and summarized.  

This thesis also engages in various subjects and institutions helping the victims and 

the realization of each programme by the government co-operation. There is  accomplished 

the inquiry among the laic public as well.  

 

Keywords 
Domestic violence, violent person, threatened person, institutions helping the victims 

to domestic violence. 
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1  Úvod 

Bakalářská práce je vypracována na téma Řešení problému domácího násilí. Zvolení 

tohoto tématu vychází ze skutečnosti, ţe se kaţdý můţe s tímto druhem protispolečenského 

jednání kdykoli a kdekoli setkat. Lidé se potkávají na chodbách panelových domů, na 

zahradách, ve společnosti nebo ve svém zaměstnání. Na kaţdém z těchto míst je moţno 

zaznamenat projevy domácího násilí, a proto by měl kaţdý vědět, jak tyto projevy 

rozpoznat a jak popřípadě pomoci těm, kdo se stanou jeho obětí.  

V bakalářské práci podrobněji vysvětluji formy domácího násilí, osobu násilnickou, 

osobu ohroţenou, institut vykázání, pomoc obětem domácího násilí aj. Popisuji činnost a 

moţnosti jednotlivých institucí, které se zabývají řešením domácího násilí, a zjišťoval 

jsem, nakolik je laická veřejnost obeznámena s touto problematikou. 

Dílčími cíli mé práce jsou z dále uvedených důvodů následující body: 

 analýza mapující vznik a nutnost zavedení institutu domácího násilí v našem 

právním systému, 

 přiblíţení činnosti institucí zabývajících se řešením domácího násilí a 

zhodnocení jejich významu,  

 podat přehled, jaké moţnosti při řešení tohoto problému poskytuje právní řád 

ČR,  

 zjistit, jaké jsou znalosti laické veřejnosti, 

 přispět svými zjištěními a vlastními návrhy k řešení tohoto závaţného 

celospolečenského problému. 

Na řešení domácího násilí (dále jen DN) se značnou měrou podílí policie České 

republiky (dále jen PČR), jejíţ povinností je zajistit bezpečí ohroţené osobě, zastavit 

aktuální násilný incident a toto jednání řádně zadokumentovat. Bez řádného 

zadokumentování incidentu v prvopočátku se můţe celkově sníţit moţnost dalšího řešení 

případu, na kterém se mimo policie podílí i další instituce jako např. soudy, intervenční 

centra, odbory sociálně právní ochrany dětí apod. Z tohoto důvodu povaţuji za velmi 

důleţité, aby všichni, kteří se podílejí na řešení incidentů souvisejících s domácím násilím, 

měli dostatečné znalosti z této problematiky a vyuţívali tak veškerých moţností, které 
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současný právní řád ČR poskytuje. Zároveň povaţuji za důleţité, aby laická veřejnost byla 

ve větší míře informována o domácím násilí, o tom, co všechno se povaţuje za domácí 

násilí a jaké jsou moţnosti řešení tohoto problému. Tím vším můţe dle mého názoru dojít 

k větší úspěšnosti při řešení domácího násilí, coţ by mělo být společným zájmem všech 

zainteresovaných stran. 

„Domácí násilí“ je pojem, který je v naší společnosti v současné době velice ţhavým 

tématem. S tímto druhem protispolečenského jednání, jak jiţ název napovídá, se můţeme 

setkat zpravidla v uzavřeném okruhu rodinných příslušníků, doma za uzavřenými dveřmi a 

skrytě před zraky veřejnosti. Z tohoto důvodu je také značně obtíţné domácí násilí odhalit.  

Jedná se o stav, kdy je role násilníka a jeho oběti přesně vymezena a úlohy jednotlivých 

aktérů jsou striktně dány. Domácí násilí patří k nejrozšířenější formě násilí vůbec, a proto 

povaţuji jeho podcenění za velmi nebezpečné s ohledem na následky, které můţe utrpět 

ohroţená osoba v případě neřešení tohoto problému - jsou všeobecně známy případy 

neřešeného domácího násilí, které skončily i smrtí obětí. 

Domácí násilí má různé formy, a to psychické, emocionální, fyzické, sexuální, 

sociální a ekonomické. Jednotlivými formami se budu podrobně zabývat v další části své 

bakalářské práce. Ze své praxe vím, ţe při řešení případů domácího násilí dochází většinou 

ke kombinaci několika těchto forem a tento problém není výsadou jen osob ze sociálně 

slabých vrstev, ale velmi často se násilí dopouštějí i osoby z vyšších sociálních vrstev, coţ 

zpravidla překvapí laickou veřejnost, ne však odborníky na tuto problematiku. Násilí 

nemusí být vţdy pácháno na partnerovi (manţelovi, manţelce, druţce), ale i na dětech, 

seniorech apod., a jak je mnohdy prezentováno, není pouze výsadou muţů vůči ţenám, 

manţelům vůči manţelkám, ale je tomu mnohdy právě naopak. Ţeny ne svojí fyzickou 

silou, ale spíše psychickou agresí, výčitkami vedoucími aţ ke sniţování důstojnosti 

manţela, přítele či otce svého dítěte, které můţe přejít aţ k fyzickému napadání, mohou 

naplnit veškeré náleţitosti protispolečenského jednání zvaného domácí násilí. Jak dokazují 

průzkumy, tento podíl násilí muţů vůči ţenám a naopak je velice vyrovnaný. Muţi i ţeny, 

oběti násilí na své osobě, často tají, ţe je na nich pácháno násilí. Ne vţdy pouze ze strachu 

o svůj ţivot, ale ze studu, který se ve větší míře projevuje u muţské části ohroţených osob. 

U ţen je to ve větší míře dáno závislostí na partnerovi násilníkovi, a to jak ekonomické, 

kdy jsou zcela nebo z větší části odkázány na partnerův příjem, tak i sociální, která vychází 
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ze skutečnosti, ţe dojde k omezení jejich kontaktů s rodinou, přáteli a tím i moţnosti od 

partnera svobodně odejít, a i přesto si zajistit místo pro slušný ţivot pro sebe či svoje děti.  

Děti mohou být - a také ve značné míře jsou - další překáţkou, která brání ţeně od 

muţe násilníka odejít. Obava o jejich samotnou existenci a zvládání kaţdodenních běţných 

úkonů, které jsou s podporou manţela zvládány zcela přirozeně, se najednou mohou jevit 

jako naprosto nezvladatelné, jestliţe by na ně zůstala ţena sama. Z tohoto důvodu tak ţena 

snáší manţelovo bití, nadávky, výhruţky a jiné napadání či sniţování své důstojnosti.  
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2 Počátky a souvislosti vzniku institutu domácího násilí 

V minulosti, kdyţ došlo ke vzniku situace, která by se dala charakterizovat jako 

domácí násilí, byla vţdy v nevýhodě její oběť. Byla to ona, která musela opustit byt, dům 

či jiný společně obývaný prostor, ve kterém ţije s násilnickou osobou.  

Orgány státní správy, ale hlavně policie, která byla a je téměř vţdy u řešení tohoto 

problému první na místě, neměly ţádnou zákonnou oporu pro jednání v zájmu oběti 

domácího násilí jako například dnes při vyuţití institutu vykázání, který by násilnou osobu 

na určitou dobu odloučil od její oběti a veškeré následky svého jednání by tak násilník nesl 

sám. V demokratické společnosti, jakou je v současnosti ta naše, však muselo nutně dojít 

ke změně. Absence vhodného právního nástroje značně limitovala řešení případů 

domácího násilí. 

K určité změně přispěl zákon č. 140/1961 Sb., ve kterém můţeme od roku 2004 

postihnout osobu násilníka dle nové skutkové podstaty § 215 a týrání osoby ţijící ve 

společně obývaném bytě nebo domě. Od 1. 1. 2010 se vznikem nového zákona je to § 199 

zák. č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku. Podstatou tohoto tr. činu je týrání osoby blízké či 

další osoby ţijící s nimi ve společném obydlí. Tato kriminalizace DN reaguje na jiţ 

spáchané násilí a nepředvídá ţádný konkrétní způsob účinné ochrany nebo odborné 

pomoci obětem domácího násilí. 

Obrat v řešení případů domácího násilí přinesl rok 2006 a zákon č. 135/2006 Sb., 

kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, a dále také rok 

2007, kdy od 1. 1. 2007 vstoupila tato nová právní úprava v platnost. Můţeme zde uvést 

pro příklad řešení domácího násilí v některých evropských státech, které měly významný 

podíl na vytvoření právní úpravy v České republice. Z nevýznamnějších uveďme 

Rakousko, jehoţ řešení a následná pomoc obětem je naší úpravě nejvíce podobná, jelikoţ 

právě z tohoto modelu vznikl ten český. 

Většina evropských států postihuje problematiku domácího násilí dle trestně 

právních předpisů např. ublíţení na zdraví, znásilnění apod. Speciální zákonnou úpravou 

postihující násilí v partnerském vztahu či trestní odpovědnost za znásilnění upravují trestní 

kodexy ve Švédsku, Rakousku, Finsku a Německu. 
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Naproti tomu jsou i evropské státy, které dosud vykázání neumoţňují. Mezi ně patří 

například Řecko, Maďarsko, Holandsko či Polsko. V některých je jeho uţití podmíněno 

souhlasem např. státního zástupce (v Lucembursku) nebo souhlasem oběti (ve Švédsku).  

Vykázání jako institut preventivního charakteru je většinou v rámci zvláštních 

právních předpisů zakotveno v Rakousku a Švédsku. Takováto právní úprava je plánovaná 

také v Holandsku. 

V Rakousku je institut vykázání uţíván jiţ od roku 1997, kde platí federální zákon na 

ochranu před domácím násilím. Tak jako v českém právním systému jde o preventivní 

opatření, avšak oproti ČR jej můţe v rakouském systému přijmout i řadový policista. 

Vykázání zde není podmíněno souhlasem oběti a můţe se vztahovat i na další prostory 

mimo společné obydlí, jako jsou např. pracoviště oběti, školka, škola apod.  

Také fungování intervenčních center je podobné jako v České republice a je zde 

zřejmý model převzatý z Rakouska. Jedná se o nevládní instituce zajišťující pomoc obětem 

DN. Policie s nimi velice úzce spolupracuje a podává jim informace a dokumentaci o 

řešení DN. Je zde také policií vyuţíván ve velké míře institut vykázání a i policisté 

v Rakousku vyuţívají pro odhalení domácího násilí stejný typový dotazník jako policie 

v České republice.  

V Rakousku byla před nedávnem přijata nová právní úprava, podle které má oběť 

domácího násilí právo na právní a sociální pomoc v trestním řízení. Tato asistence je téţ 

oběti poskytována také nevládními organizacemi. O tomto svém právu, jakoţto i o dalších 

právech, je oběť DN vţdy informována policií, která má toto ze zákona za povinnost.  

V České republice je tato praxe uţívána jen ve zcela závaţných případech DN, kdy je oběť 

v roli poškozeného zastupována advokátem. 

Také v rakouském právním systému je od roku 2006 zakotven trestný čin, který by se 

dal označit jako ,,stalking“. Jde o určitý způsob pronásledování, permanentní psychický či 

morální nátlak nebo zásah do privátní sféry oběti. V celé řadě evropských zemí nejsou 

v současné době ţádné právní předpisy upravující stalking a jeho trestní postih. V trestním 

zákoníku České republiky je stalking zahrnut od roku 2010. Toto ustanovení zákona se jiţ 

v prvních měsících roku začalo vyuţívat a za tento skutek byla jiţ na několik podezřelých 

osob uvalena vazba.  
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Jiným příkladem řešení problematiky je Švédsko, kde je zřízen fond na podporu a 

pomoc obětem DN, do kterého jsou povinni přispívat určitou částkou také odsouzení 

pachatelé DN. V mnoha evropských zemích jsou zřízeny také mediační programy 

přispívající k řešení sporů mezi obětí a násilnou osobou jako forma mimosoudního 

vyrovnání. [4] 

V českém modelu však hraje významnou roli právě zmiňovaný zákon 135/2006 Sb. 

Díky němu je moţné chránit oběť domácího násilí, a to jiţ v začátcích, kdy je na ní 

pácháno násilí. Celá věc dnes proto nemusí dospět aţ k tragickému konci, ke kterému často 

v minulosti docházelo, ale je moţné násilníka v počátečním průběhu od dalšího násilí 

páchaného na osobě jemu blízké odradit a od oběti izolovat, jak jiţ bylo zmíněno například 

za uţití institutu „vykázání“ z místa společného bydliště. 

Přijetím zákona a moţnost vyuţití institutu vykázání byl do právního řádu ČR 

zaveden účinný nástroj, který významnou měrou přispívá k řešení problému domácího 

násilí. 

Podle průzkumu pro Bílý kruh bezpečí (dále jen BKB) agenturou STEM mezi 

laickou veřejností k problému priority při zásahu u domácího násilí se nejvíce 

dotazovaných osob vyjádřilo pro pomoc ohroţené osobě (70 %). V dalších 30 % panuje 

názor, ţe by na prvním místě mělo být potrestání násilné osoby. Průzkum byl proveden na 

vzorku 1690 respondentů starších 15 let. O pomoc oběti domácího násilí však jde při 

zásahu u tohoto pro společnost nebezpečného jednání především. 

 
Graf 1: Rozdělení názoru občanů na řešení situace domácího násilí [6] 
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2.1 Řešení DN do roku 2007 

Jelikoţ do roku 2007 nebyl institut DN pojmem právního řádu ČR, nebyly vedeny 

prostřednictvím orgánů státní správy, a to jak policie, tak odborů magistrátů měst či obcí, 

statistické údaje o skutcích spáchaných v souvislosti s domácím násilím. Skutky spáchané 

mezi osobami blízkými, i kdyţ naplňovaly veškeré znaky domácího násilí, byly řešeny dle 

platných právních norem a dle  závaţnosti v jednání pachatele.  

Tímto docházelo k potrestání pachatele, ale nedošlo k pomoci oběti domácího násilí 

ze strany policie či dalších orgánů státní správy jako takové. Následnou pomoc musela 

oběť vyhledat u nevládních organizací, mezi něţ můţeme jako nejznámější uvést Bílý kruh 

bezpečí. Bílý kruh bezpečí je občanské sdruţení s působností v celé ČR, zaloţené v roce 

1991.  

Poslání BKB sleduje tři cíle:  

 poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů 

 podílet se na prevenci kriminality 

 usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení  

Převáţně z iniciativy této organizace vzešel návrh na zavedení institutu DN do 

právního systému ČR. Tato organizace jako jedna z mála vedla do zavedení uvedeného 

institutu statistiku o obětech i pachatelích činů se znaky domácího násilí nebo nějaké z jeho 

forem. Na BKB se také obracely oběti násilí spáchaných na nich osobou blízkou. 

Z následujícího grafu je patrný počet klientů v jednotlivých letech od vzniku či spíše 

fungování BKB. 

 Do roku 2000 bylo moţno kontaktovat BKB pouze osobně v  jednotlivých centrech 

pomoci, které byly v kaţdém krajském městě. Od roku 2001 byla zřízena telefonická linka 

na pomoc obětem domácího násilí DONA linka a z tohoto důvodu můţeme zaznamenat 

nebývalý nárůst osob se vztahem k domácímu násilí a to jak obětí, jejich příbuzných či 

jiných s obdobným vztahem. Od roku 2006 byl jiţ za pomoci BKB zpracován a 

v následujícím roce do praxe zaveden zákon na pomoc při domácím násilí č. 135/2006 Sb. 
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Graf 2: Graf počtu klientů v období roků 1991-2005 [5] 

2.2 Řešení DN po roce 2007 

Po roce 2007, kdy vešel v účinnost zákon 135/2006 Sb. a kde byl upraven postup 

policie, soudů a institucí zajišťující pomoc obětem DN, se situace změnila. Těmto je 

moţno pomoci ihned na místě a to jak ze strany policie, tak intervenčních center (dále jen 

IC) resp. center pro pomoc obětem DN. Se vznikem tohoto zákona vešel v platnost institut 

„Vykázání“, který zajišťuje přímou pomoc obětem. Dle průzkumu mají zákonná opatření 

na ochranu proti domácímu násilí velikou podporu, v dnešní době si jiţ většina lidí 

nemyslí, ţe domácí násilí je věcí soukromou a měla by zůstat za dveřmi bytu neřešena a 

tímto také tolerována.  

 Před zavedením právní úpravy pro řešení domácího násilí byl organizací Bílý kruh 

bezpečí, která je spolutvůrcem uvedeného zákona proveden výzkum na podporu či 

nesouhlas zřídit intervenční centra a také na moţnost či nemoţnost vykázat násilnou osobu 

z místa společného bydliště s osobou ohroţenou. Na následujícím grafickém zpracování je 

názor 1690 respondentů zpracovaný společností STEM.   
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Graf 3: Průzkum podpory zřízení intervenčních center. [6] 

 

Jiţ 4 z pěti lidí starších 15 let povaţují za uţitečné zřízení intervenčních center, a 

více neţ dvě třetiny se domnívají, ţe dobrým opatřením je moţnost vykázání násilníka 

z bytu.  

 

Graf 4: Průzkum podpory na zavedení institutu vykázání. [6] 
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3 Právní rámec institutu domácího násilí 

 Domácí násilí je obecný pojem zahrnující určité protiprávní jednání násilné osoby, 

které následně postihují zákonné úpravy, a to jak přestupkového zákona, tak trestního 

zákoníku. Dále je zde také zákon 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

ochrany před domácím násilím, a to novely zákonů:  

 zák. č. 273/2008 Sb. O policii ČR 

 zák. č. 99/ 63 Sb. Občanský soudní řád 

 zák. č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 

 zák. č. 100/1988 Sb. O sociálním zabezpečení 

 zák. č.  114/1988 Sb. O působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení 

3.1 Zákon č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 

Pokud se násilnická osoba dopustí jednání méně závaţného charakteru je věc 

kvalifikována jako přestupek proti občanskému souţití a postupuje se dle přestupkového 

zákona č. 200/1990 Sb.: 

„Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a 

je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“[2] 

V rámci řešení domácího násilí je zde uplatňováno ustanovení přestupkového zákona 

§ 49 přestupky proti občanskému souţití: 

,,§ 49 odst. 1 písm. a) z.č. 200/90 Sb. – přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíţí 

na cti tím, ţe ho urazí nebo vydá v posměch, 

§ 49 odst. 1 písm. c) z.č. 200/90 Sb. - úmyslně naruší občanské souţití vyhroţováním 

újmou na zdraví, drobným ublíţením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, 

schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. 

 Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupky podle § 22 odst. 1 písm. h) a § 

50 spáchané mezi blízkými osobami, jakoţ i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) se 

projednávají jen na návrh postiţené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka 

(dále jen "navrhovatel"). 
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 U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému 

správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o 

přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být 

uvedeno, kdo je postiţenou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a 

jakým způsobem měl být přestupek spáchán. 

Vyjde-li v řízení o přestupku podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) nebo přestupku podle § 

50 zahájeném na návrh najevo, ţe skutek nebyl spáchán mezi osobami blízkými, pokračuje 

se v řízení z úřední povinnosti. 

Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, 

sourozenec a manţel, partner, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají 

za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 

právem pociťovala jako újmu vlastní.“[2] 

3.2 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

Tento zákon od roku 2010 nahradil zákon č 140/1961 Sb. Trestní zákoník. Dochází-li 

ze strany násilné osoby k jednání se závaţným následkem, nebo k němu toto jednání 

směřuje, a naplňuje-li skutková podstata alespoň jednoho z jeho skutků skutkovou podstatu 

trestného činu, posuzuje se jeho jednání dle zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník. Tento 

zákon nabyl účinnosti od 1. 1. 2010 a v tomto novém zákoně bylo přijato několik nových 

trestných činů, které by mohly v budoucnu odhalit, a coţ je velice důleţité, také vést aţ 

k potrestání pachatelů domácího násilí. Mezi tyto nové trestné činy můţeme uvést např.: 

,,§ 354 Nebezpečné pronásledování 

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, ţe 

a) vyhroţuje ublíţením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, 

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,  

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo 

jinak kontaktuje, 

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu ţivota, nebo  

e) zneuţije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, 
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a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho ţivot nebo zdraví 

nebo o ţivot a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok 

nebo zákazem činnosti. 

§ 186 Sexuální nátlak 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy donutí 

k pohlavnímu sebeukájení, k obnaţování nebo jinému srovnatelnému chování, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ čtyři léta nebo zákazem činnosti.“[1]  

Mezi další trestné činy, které mohou souviset bezprostředně s pácháním domácího 

násilí a které jsou páchány na osobě blízké pachatelem, můţeme uvést:  

§ 145 Těžké ublížení na zdraví 

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těţkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím 

svobody na tři léta aţ deset let. 

§ 146 Ublížení na zdraví 

(1) Kdo jinému úmyslně ublíţí na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců aţ tři léta. 

§ 175 Vydírání 

(1) Kdo jiného násilím, pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy nutí, aby 

něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ čtyři 

léta nebo peněţitým trestem. 

§ 177 Útisk 

(1) Kdo jiného nutí, zneuţívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul 

nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

§ 185 Znásilnění 

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy donutí 

k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneuţije jeho bezbrannosti, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců aţ pět let. 
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§ 187 Pohlavní zneužití 

 (1) Kdo vykoná souloţ s dítětem mladším čtrnácti let nebo kdo je jiným způsobem 

pohlavně zneuţije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ osm let. 

§ 198 Týrání svěřené osoby 

(1) Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím 

svobody na jeden rok aţ pět let. 

§ 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí 

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu ţijící s ním ve společném obydlí, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ čtyři léta. 

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhroţuje usmrcením, ublíţením na zdraví nebo 

způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok.“[1] 

Tento výčet uvedených trestných činů a přestupků můţe být v příčinné souvislosti 

s pácháním domácího násilí. Jsou to skutky, kterými pachatel svou oběť týrá a za které je 

posléze potrestán.  

Avšak k potrestání pachatele za některé z výše uvedených skutků nemusí vţdy dojít. 

Toto je z velké části závislé na vůli poškozeného či poškozené, tedy oběti.   

U přestupků proti občanskému souţití uvedených v § 49 odst. 1 písm. a, c) musí být 

podán dle § 68 přestupkového zákona návrh na projednání u příslušného odboru magistrátu 

městu, tedy orgánu Státní správy, pokud k tomuto v zákonem stanovené lhůtě nedojde, 

přestupek se neprojedná a k potrestání pachatele nedojde. 

U trestných činů dle § 352 , § 146 , § 175, § 185 tr. zákoníku musí být dle § 163 

trestního řádu dán souhlas se zahájením trestního stíhání pachatele, a to v případech, ţe 

jsou tito spolu  v poměru osoby blízké.  

U trestného činu dle § 199 týrání osoby ţijící ve společném obydlí tento souhlas 

k zahájení trestního stíhání není potřeba. 

Jak z uvedeného vyplývá, můţe být velice těţké potrestat pachatele podezřelého 

z jednoho z výše uvedených skutků, a to ať uţ přestupku či trestného činu. Oběti násilnické 
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osoby jsou na svého trýznitele vázány, a to, jak jiţ bylo řečeno, finančně, společnými 

dětmi či stále ještě citově, a jeho jednání povaţují pouze za určitý exces, i kdyţ sami dobře 

vědí, ţe toto jednání bude pokračovat, pokud násilník bude mít jistotu, ţe za své skutky 

nebude potrestán. 

Mnohdy tato obava také pramení ze strachu, ţe i v případě, ţe za svůj čin bude 

potrestán, bude s ní stále v kontaktu, a to v bezprostředním okolí jejího bydliště a mnohdy 

také ve společné domácnosti, takţe jejich pocit marnosti se jen prohloubí a trpně snášejí 

veškeré násilníkovo chování. 

Ani tato situace však není zcela neřešitelná a pomoci v ní můţe další institut, který 

byl pro řešení domácího násilí vytvořen následujícím zákonem a to institut „vykázání“. 

3.3 Zákon č. 135/2006 Sb. Na ochranu před domácím násilím 

Tento zákon se stal velice účinným nástrojem pro pomoc obětem domácího násilí, a 

to jak v pomoci opatřit si nové bydlení či získat finanční pomoc, tak také izolovat násilnou 

osobu od oběti za pomoci institutu vykázání. 

Zákon lze rozdělit na tři základní pilíře: 

a) rozhodování o institutu vykázání a role policie, 

b) rozhodnutí o předběţném opatření soudu, 

c) pomoc obětem DN – úloha intervenčních center. 

Tvůrci tohoto zákona vycházejí z následujících zásad: 

Zásada priority práv – vyplývá z předpokladu, ţe zásah do soukromoprávních 

vztahů v případech domácího násilí je nezbytný k ochraně zdraví, ţivota, práv a svobody 

ostatních ohroţených osob. 

Zásada subsidiarity – stanoví, ţe bezpečnost osoby ohroţené násilím je zajištěna 

opatřením netrestní povahy a zákon se uţije pouze tehdy, nelze-li postupovat dle zvláštních 

právních předpisů, zejména dle ustanovení trestního řádu, trestní právo má pak subsidiární 

roli. 
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Zásada hrozby nebezpečí – opatření definovaná v zákoně, vykázání či předběţná 

opaření mají povahu preventivní reakce na nebezpečné chování násilné osoby, resp. hrozící 

útoky, coţ vyplývá z uvedené zásady. 

Zásada přiměřenosti minimalizace zásahů – řeší otázku míry pouţití zásahu 

policisty v případech domácího násilí tak, aby co nejméně zasahoval do práv zaručených 

ústavou.   

Zásada výměny informací – zaručuje fungování celého systému ochrany před 

domácím násilím, jedná se o výměnu informací mezi orgány policie, soudu, orgány 

sociálně právní ochrany a IC (intervenční centrum).[4] 

3.3.1 Vykázání 

Jedná se o jeden ze zásadních institutů v řešení problematiky domácího násilí, který 

vstoupil v platnost se shora uvedeným zákonem. Podstatou uvedeného zákona je, aby byla 

moţnost státu zasáhnout do vztahu osob, mezi nimiţ dochází k domácímu násilí, a to na 

základě vykázání agresora na přiměřenou dobu z obydlí společně obývaného s ohroţenou 

osobou. Vykázání představuje opatření preventivní a subsidiární (podpůrné) povahy, a to 

v případě, nelze – li zajistit ohroţené osobě ochranu a bezpečnost jiným způsobem.  

Vykázání jako zákonné preventivní opatření je známé i z jiných států evropského 

společenství, např. Německo, Rakousko, Švédsko atd., o kterých se podrobněji zmíním 

v jedné z dalších kapitol. 

V České republice o vykázání rozhodují příslušníci policie, kteří se dostávají k těmto 

případům velmi často a disponují dostatkem informací potřebných pro takovéto 

rozhodnutí. 

Rozhodnutí o vykázání je rozhodnutí, proti němuţ je moţno podat odvolání ve lhůtě 

patnácti dnů. Toto nemá odkladný účinek a je moţno násilnou osobu vykázat okamţitě, 

tedy provést rozhodnutí. Preventivní opatření poskytuje ohroţené osobě v době, během níţ 

je násilná osoba vykázána, se obrátit na soud, aby vydal předběţné opatření, a během této 

doby si můţe najít své další obydlí. 

Rozhodnutí o vykázání se spolu s úředním záznamem o provedených úkonech a 

opatřeních doručí vykázané i ohroţené osobě a také příslušnému intervenčnímu centru. 
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Jestliţe se v rodině nacházejí děti, doručují se tyto dokumenty také příslušnému orgánu 

sociálně právní ochrany dětí. 

Násilná osoba je povinna vydat policistovi klíče od společného obydlí a zároveň má 

právo si vzít všechny věci osobní potřeby, osobní cennosti a dokumenty, popř. si tyto věci 

nebo věci nezbytné pro výkon povolání či podnikání za přítomnosti policisty z bytu do 24 

hodin od výkonu rozhodnutí o vykázání odnést. 

Vykázané osobě policista poskytne informace o moţnostech ubytování, jeho právním 

postavení, o jeho právech a povinnostech a také o následcích vyplývajících z porušení 

těchto povinností. 

Ohroţená osoba je poučena o moţnosti podání návrhu na vydání předběţného 

opatření a moţnosti vyuţití sluţeb různých zařízení zabývajících se pomocí obětem 

domácího násilí.  

Policie je povinna provádět kontrolu nad dodrţováním rozhodnutí o vykázání, a to ve 

lhůtě 3 dnů od rozhodnutí o vykázání. Jestliţe vykázaná osoba nerespektuje uloţený zákaz, 

je velice pravděpodobné, ţe se dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání, popř. přestupku dle § 47 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb. Tohoto trestného činu 

či přestupku se můţe dopustit i samotná oběť domácího násilí, jelikoţ je tato téţ poučena, 

ţe se násilná osoba nesmí zdrţovat v obydlí ani ve vymezeném okolí, a to ani na její 

pozvání či svolení - velice snadno se takto tedy můţe stát pachatelem trestného činu nebo 

přestupku. Při prvotním porušení vykázání se bude zpravidla jednat o přestupek, ale není 

vyloučeno, ţe věc můţe být posouzena i jako trestný čin. Záleţí na okolnostech porušení 

vykázání. [3] 
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Graf 5:Porovnání počtu vykázaných osob v roce 2009 v jednotlivých krajích [10] 

Shora uvedený graf znázorňuje počet vykázaných osob podle krajů za rok 2009. Rok 

2009 byl zvolen z důvodu nastupující finanční krize na světové i domácí ekonomické 

scéně a s tím moţné spojené problémy v domácnostech vlivem propouštění ze zaměstnání 

Tím dochází ke ztíţení finanční situace rodin, která by mohly vyústit aţ k takovému 

jednání, jakým je domácí násilí, k němuţ by za jiných okolností třeba vůbec nedošlo. Jak je 

z grafu patrno, nejvyšší počet vykázaných osob je z krajů Moravskoslezského a Ústeckého. 

Jedná se o kraje s trvale vysokou mírou nezaměstnanosti, která se vlivem krize ještě více 

prohloubila. Toto také podporuje uvedený záměr prokázat vliv špatné sociální situace na 

zvýšený počet domácího násilí a s tím spojené vykázání osoby násilníka.  

V následujícím grafu je znázorněn počet vykázaných osob od roku 2007 do roku 

2009, kdy se stala nová právní úprava účinnou. Je zde patrný zvýšený počet vykázání 

v průběhu prvních měsíců roku, kdy je míra nezaměstnanosti oprati dalším měsícům 

tradičně nejvyšší. To opět můţe potvrzovat domněnku, ţe vliv sociální situace a nedostatek 

nebo omezení finančních prostředků, které s sebou nezaměstnanost přináší, můţe mít vliv 

na páchání domácího násilí. 
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Graf 6: Přehled počtu vykázaných osob za roky 2007-2009 [9] 

3.3.2 Úskalí nové právní úpravy vykázání 

Jelikoţ kaţdá osoba má právo na nedotknutelnost obydlí, které mu zaručuje Listina 

základních práv a svobod, a to v čl. 12 LZPS, a vlastnické právo v čl. 11 LZPS, bylo nutné 

vyřešit problém, který z tohoto práva kaţdému občanovi plyne, a to jak násilníkovi, tak 

jeho oběti, aby zde nedošlo ke kolizi jednotlivých zaručených práv. Listina zákl. práv a 

svobod také zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a zákaz krutého a 

nelidského nebo poniţujícího zacházen v čl. 7 LZPS a osobní svobodu v čl. 8 LZPS. 

Dle judikatury Ústavního soudu můţe dojít v některých případech ke kolizní situaci, 

kdy můţe docházet k určitým omezením osobních svobod pachatele. 

Institut vykázání nevede ke zbavení osobní svobody pachatele, ale vede pouze 

k omezení pohybu násilné osoby. Toto je však podmíněno ochranou práv a svobod 

druhých. Taktéţ zásah do svobody obydlí je podmíněn ochranou ţivota a zdraví osob, nebo 

ochrany práv a svobod druhých. 

Moţný zásah do vlastnického práva je nutno pojímat v celém kontextu čl. 11 LZPS, 

a to zejména odst. 4 tohoto článku, kde se stanoví moţnost nuceného omezení vlastnického 

práva. Takovéto omezení vlastnických práv je moţné pouze ze zákonných podmínek a to 
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ve veřejném zájmu a za náhradu. Z uvedeného vyplývá, ţe vykázání není omezení 

vlastnického práva jako takového, ale je pouze omezením jeho výkonu na určitou dobu.  

I přesto můţe nastat situace, kdy se vykázaná osoba bude domáhat náhrady škody. 

Jedná se především o podnikatele, kteří mají místo podnikání ve společném bytě či domě 

s ohroţenou osobou. Přesto, ţe je mu umoţněno za asistence policie odnést ze společně 

obývaného prostoru svoje osobní věci a také věci potřebné pro výkon povolání či 

podnikání, můţe se jednat o věci, které nelze odnést nebo přestěhovat, jako například zubní 

ordinace, kovovýroba atd. V takovém to případě je na místě zasahující policista povinen jiţ 

při rozhodování o vykázání vymezit prostor určený k podnikání tak, aby jej bylo moţné 

prakticky oddělit od obytné části domu, bytu nebo části, kde zůstává ohroţená osoba. 

Pokud nelze dosáhnout situace, která by umoţnila oddělit takovéto dva samostatné 

prostory, uloţí policista po vyčerpání všech moţných řešení vykázání bez ohledu na to, zda 

má násilná osoba ve společně obývaném prostoru místo svého podnikání. 

Takto postiţená osoba se můţe domáhat náhrady škody při nesprávném úředním 

postupu policejního orgánu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
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4 Činnost institucí veřejné správy při řešení DN 

Následující kapitola je zaměřena na objasnění činností jednotlivých institucí státní 

správy při postupu řešení problematiky domácího násilí, jejich oprávnění a také povinností. 

4.1 Policie České republiky 

Jako jedna z institucí veřejné správy řeší případy domácího násilí policie České 

republiky, která je na místo incidentu vykazující tyto znaky přivolána ve většině případů 

jako první. Na postupu této sloţky na místě činu velmi záleţí, protoţe se od ní poté dále 

odvíjejí činnosti ostatních institucí, a to jak soudu magistrátů měst, tak i institucí 

poskytující pomoc obětem domácího násilí.  

Před příjezdem na místo skutku je důleţité zjistit co nejvíce moţných informací 

k incidentu a také k jeho aktérům, rozdělit si role – kdo bude hovořit s násilnou osobou a 

kdo s ohroţenou. Z taktického hlediska je vhodnější, aby s násilnou osobou hovořil fyzicky 

zdatnější policista. 

Po příjezdu na místo je důleţité provést mnoţství úkolů, mezi hlavní patří: 

 zastavit násilí, 

 zajistit bezpečí ohroţené osoby, 

 maximálně na místě zdokumentovat incident domácího násilí. 

Dalšími neméně důleţitými úkoly jsou: 

 došlo-li ke zranění některého z účastníků a vyţaduje-li to povaha tohoto 

zranění, tak na místo zajistit lékařské ošetření, popř. jej zajistit následně, 

 zajistit veškeré zbraně či nástroje, které byly pouţity jako zbraně 

k útoku, 

 zjistit přítomnost dětí na místě, jejich stav a poté provést potřebná 

opatření, 

 oddělit od sebe násilnou a ohroţenou osobu, a pokud to okolnosti dovolí, 

tak kaţdého z účastníků odvést do jiné místnosti z důvodu zabránění 

jejich moţné komunikaci a aby jim bylo zabráněno na sebe vidět. 
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Ohroţená osoba se zpravidla obává hovořit s policií v přítomnosti osoby 

násilné, a to pro moţnou následnou odplatu, 

 následná kontrola dodrţování vykázání, 

 další šetření případu a to buď jako trestný čin nebo přestupek, 

 podání návrhu na vazbu, 

 vedou-li k tomu okolnosti, přivolat na místo téţ posily, a to k zajištění 

bezpečnosti své vlastní, 

 jsou–li splněny okolnosti zajištění, zadrţení či převezení násilníka na 

záchytnou stanici, je třeba jich vyuţít, a to hlavně v zájmu oběti DN. 

 vydat rozhodnutí o vykázání popř. jiná opatření 

4.2 Činnost soudů  

Činnost soudů při řešení domácího násilí spočívá ve vydávání předběţných opatření, 

a dále také v řešení trestných činů spojených nejen s domácím násilím. 

Kaţdá ohroţená osoba můţe u příslušného soudu podat návrh na vydání předběţného 

opatření, které by v praxi mělo navazovat na policejní rozhodnutí o vykázání. O návrhu na 

vydání předběţného opatření je povinen soud rozhodnout do 48 hodin od jeho podání. 

Tento návrh lze podat nezávisle na skutečnosti, zda bylo či nebylo policejním orgánem 

rozhodnuto o vykázání. Tímto opatřením můţe soud uloţit násilné osobě, aby na určitou 

dobu opustila dům, byt nebo společně obývaný prostor, a také, aby se násilná osoba 

zdrţela setkávání s ohroţenou osobou a jakéhokoli kontaktu s ní. 

Délka takovéhoto rozhodnutí, tedy vydání předběţného opatření, je stanovena na 1 

měsíc s moţností dalšího prodlouţení, a to aţ na dobu jednoho roku, kdy toto opatření 

zaniká. 
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Graf 7: Porovnání počtu vykázaných osob PČR a vydaných předběžných opatření OS 

v Chomutově [vlastní zpracování] 

4.3 Intervenční centra (IC) 

Intervenční centra jsou instituce, které mají v poslední době veliký význam při řešení 

domácího násilí a s tím spojené páchání trestné nebo jiné protizákonné činnosti. Výrazně 

tak pomáhají obětem těmto skutků. Intervenční centra jsou zřízena na základě zákona a 

financována jsou z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a také z rozpočtů krajů.  

Tato centra poskytují jak bezprostřední, tak i následnou individuální psychologickou 

a sociální, popř. právní pomoc osobám ohroţeným domácím násilím. Jejich neméně 

důleţitá funkce spočívá také v plnění koordinační a informační sloţky mezi policií, obecní 

policií, orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi a nestátními a charitativními 

organizacemi.  

Centra také získávají přesnou dokumentaci o jednotlivých konkrétních případech 

domácího násilí, na jejímţ základě tak následně jednají. Tato jsou podle zákona povinna do 

48 hodin od doručení podnětu či bezodkladně poté, co se dozví o ohroţené osobě, tuto 

kontaktovat s nabídkou pomoci ohroţené osobě. 
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Intervenční centra jsou součástí systému prevence před domácím násilím a mohou 

poskytovat vedle azylových domů či jiných obdobných zařízení shora uvedenou pomoc. 

Tato centra jsou určena především osobám ohroţeným násilným chováním ze strany osoby 

blízké, ţijícím spolu ve společném obydlí. Je taktéţ určena pro osoby, které jsou svědky 

domácího násilí, které je pácháno v jejich okolí, např. na sousedovi, kamarádovi apod., a 

taktéţ osobám, o nichţ se věrohodně dozví, ţe jsou oběťmi páchaného domácího násilí. 

V současné době jsou intervenční centra zastoupena v kaţdém krajském městě. 

Policie, soudy a IC jsou třemi hlavními pilíři při řešení DN. Dalšími institucemi, 

které se podílejí na řešení DN, jsou např. magistráty měst a jejich přestupkové komise, 

které projednávají spáchané přestupky. Dále to můţe být také OSPOD (Odbor sociálně 

právní ochrany dětí), který se zabývá rodinou poté, co je v rámci systému včasné 

intervence (dále jen SVI) informován o incidentu v rodině, kde ţijí děti. 
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5 Instituce a programy na pomoc obětem DN  

Tato kapitola podává přehled o činnosti institucí a programů na pomomoc obětem 

DN. V jednotlivých odstavcích jsou popsány konkrétní náplň práce, druh pomoci a význam 

kaţdé angaţované instituce, pro začátek je však zajímavý výsledek následujícího 

průzkumu. 

Ve vzorku 1690 respondentů starších 15 let provedla agentura STEM průzkum pro 

Bílý kruh bezpečí. Respondenti měli vybrat z následujících institucí dvě, které se nejvíce 

angaţují v pomoci obětem DN. Téměř polovina dotazovaných jako instituci, která se 

nejvíce zasazuje o řešení problému domácího násilí a pomoc obětem domácího násilí, 

uvedla BKB. V následujícím grafickém zpracování je patrné, jak občané hodnotí podle 

vlivu na řešení tohoto problému další instituce, které pomoc obětem domácího násilí nabízí 

nebo mají na pomoc vliv. 

 

 

Graf 8: Instituce a programy na pomoc obětem DN [6] 
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5.1 Bílý kruh bezpečí  

Jedná se o organizaci, která v České republice funguje od roku 1991 do dnešní doby. 

Tato poskytuje přímou pomoc obětem, svědkům a také pozůstalým po obětech kriminality 

prostřednictvím svých 11 pracovišť v sedmi krajích ČR. Sluţba je odborná, bezplatná a 

také diskrétní. Osobní kontakt s klientem zajišťuje vţdy dvojice poradců, a to právník a 

psycholog. Bílý kruh bezpečí zaměstnává na bázi dobrovolnické spolupráce 205 právníků a 

psychologů.  

Pomoc prostřednictvím telefonu je zajištěná dvěma non-stop linkami, které odbavuje 

pracoviště v Praze.  

Sluţba pro oběti je kombinací standardního odborného poradenství, nadstandardních 

sluţeb jako psychoterapie, v závaţnějších případech potom doprovody k procesním 

úkonům, příprava na líčení u soudu, peněţitá pomoc, víkendové psychorekondiční pobyty, 

fyzioterapie apod. Dále můţeme zmínit také výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem, 

do místa bydliště pozůstalých a příhraniční pomoc, kdy se jedná o nestandardní situace, ale 

i tímto způsobem pomáhá BKB obětem domácího násilí i jiných tr. činů.        

Posláním BKB je zlepšení právního postavení obětí v trestním řízení a ve 

společnosti, zvýšení informovanosti občanů i veřejné správy o problémech obětí trestné 

činnosti, spolupráce s národními institucemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími 

se pomocí obětem trestné činnosti a prevencí kriminality a zvýšení informovanosti o 

moţnostech a prostředcích prevence kriminality, zejména o zásadách chování, které sniţují 

riziko stát se obětí trestného činu.  

Mezi další aktivity BKB můţeme uvést přednášky, semináře, kongresy a jiné akce, 

publikační činnost a vystupování v médiích zaměřené na zvýšení právní výchovy a 

informovanosti. 

5.2 Policie České republiky 

Policie České republiky (PČR) poskytne v rozsahu své působnosti pomoc kaţdému, 

kdo se na ni obrátí. Policie nemá pravomoc a moţnost vstupovat do soukromého ţivota a 

řešit konflikty v rodinných vztazích, avšak zasáhne, dojde-li v rodině k protiprávnímu 

jednání vůči zájmům chráněným zákonem – to jsou zejména ţivot a zdraví občanů, jejich 

práva a majetek.  
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Police ČR přijme trestní oznámení na pachatele. Trestní oznámení můţe podat 

kdokoliv (oběť, svědek apod.), a to ústně nebo písemně, nejlépe na nejbliţším obvodním 

oddělení PČR. Policisté jsou vţdy povinni přijmout oznámení případu a provést další 

sluţební úkony. Musí postupovat tak, aby oznamovateli nevznikla bezdůvodná újma a 

nebyla ohroţena jeho čest a lidská důstojnost. Podává-li občan oznámení na osobu 

v příbuzenském poměru (nejčastěji manţela/ku), poučí ho policista o jeho právu dát 

souhlas k zahájení trestního stíhání.  

Protiprávní jednání však nemusí být vţdy trestným činem – můţe se jednat o 

přestupek, který pak policie předává k řešení jiným orgánům (obecní/obvodní úřady, 

magistráty statutárních měst). 

5.3 Aliance proti domácímu násilí 

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla 10. října 2002 z iniciativy 

Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR a.s. zaloţena Aliance proti domácímu násilí, 

jejíţ prioritou bylo připravit a prosadit systémové změny v oblasti řešení případů domácího 

násilí. V roce 2004 vznikla při Alianci expertní skupina, která zpracovala návrh nového 

zákona. Návrh deseti odborníků z oblasti legislativy a exekutivy byl poprvé prezentován 

odborné veřejnosti na Národním kongresu Aliance v říjnu 2004, v listopadu téhoţ roku ho 

podpořila skupina 55 poslanců v čele s Janem Kasalem. Parlament ČR schválil předloţený 

zákon na ochranu před domácím násilím v ČR dne 14. března 2006 a 31. března 2006 byl 

podepsán prezidentem  

Tato iniciativa má významný podíl na vzniku jiţ uvedeného zákona č. 135/2006 Sb. 

5.4 Městská policie 

Městská policie (MěP) stejně jako Policie ČR poskytne v rozsahu své působnosti 

pomoc kaţdému, kdo se na ni obrátí. MěP zabezpečuje místní záleţitosti veřejného 

pořádku a plní další úkoly podle zákona. Stráţníci zejména přispívají k ochraně 

bezpečnosti osob a majetku a dohlíţí nad dodrţováním pravidel občanského souţití. 

Nemohou řešit konflikty v rodinných vztazích, avšak zasáhnou při protiprávním jednání 

v rodině vůči zájmům chráněným zákonem, coţ jsou zejména ţivot a zdraví občanů, jejich 

práva a majetek.  
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Městská policie poskytne okamţitou pomoc, pokud vznikne důvodná obava, ţe je 

ohroţen ţivot nebo zdraví osoby, nebo hrozí-li větší škoda na majetku, jsou stráţníci 

oprávněni otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, v jiných případech je ke vstupu do bytu 

nutný souhlas alespoň jedné osoby ţijící v domácnosti. Při podezření ze spáchání trestného 

činu přivolají na místo Policii ČR, v ostatních případech postoupí úřední záznam o 

incidentu příslušnému orgánu (obecní/obvodní úřady, magistráty statutárních měst). 

5.5 Asociace manželských a rodinných poradců 

Na manţelskou a předmanţelskou poradnu (MPP) se můţe obrátit kaţdý občan bez 

ohledu na věk a místo bydliště. K návštěvě není nutné doporučení, veškeré sluţby jsou 

bezplatné, diskrétnost je zaručena.  

MPP zajišťuje výchovnou a poradenskou činnost v rodinných, manţelských a 

mezilidských vztazích. Poskytuje občanům odborné sociální sluţby a pomoc při řešení 

partnerských a rodinných vztahů, včetně případů domácího násilí. 

Manţelská a předmanţelská poradna nabízí krizovou intervenci v oblastech osobních 

a rodinných problémů (problémy mezi generacemi, ţárlivost a nevěra, zvláštnosti 

osobností, povah a zájmů, agresivita v rodině, alkoholismus aj.). 

Dále nabízí diagnostiku partnerských vztahů, psychoterapii individuální nebo 

párovou, sociálně právní poradenství (mediační sluţba v předrozvodovém, rozvodovém a 

porozvodovém uspořádání vztahů k nezletilým dětem), informační a zprostředkovatelské 

sluţby (kontakt na jiná odborná zařízení, lékaře, specializovaná pedagogická pracoviště, 

informace o azylovém bydlení aj.). 

5.6 Občanské poradny 

Pomáhají orientovat se v problémech s bydlením, rodiny a mezilidských vztahů, 

majetkových vztahů, pracovního práva, sociální pomoci, sociálních dávek, ochrany 

spotřebitele, pojištění, finanční a rozpočtové problematiky, školství a vzdělávání a 

pojištění. 
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5.7 Dětské krizové centrum 

Toto občanské sdruţení je zaměřeno na pomoc týraným, zneuţívaným a 

zanedbávaným dětem v oblasti diagnostiky, terapie a prevence. Tým pracovníků tvoří 

psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti. 

5.8 Orgány sociálně právní ochrany dětí 

Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) poskytují pomoc dětem v různých 

sociálních situacích, které ohroţují jejich ţivot a příznivý vývoj. K těmto situacím patří 

nejen případy týrání a zneuţívání dětí, ale i stav, kdy je dítě svědkem násilí mezi svými 

rodiči. V ČR zabezpečují sociálně právní ochranu dětí úřady městských obvodů či 

městských úřadů a magistráty statutárních měst. Kaţdý, kdo je obeznámen s případem 

dítěte strádajícího v důsledku trestného činu či přestupku, by měl informovat sociální 

pracovníky místně příslušného úřadu (telefonicky, písemně, nejlépe však osobně). 

Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou! Sociální pracovníci jsou povinni na kaţdé 

oznámení reagovat, zjistit závaţnost situace a po vyhodnocení přijmout opatření k ochraně 

dětí. 

Orgány sociálně právní ochrany dětí poskytnou obětem (i dalším zúčastněným 

osobám) rady a informace ve věcech právních (péče o děti, rozvod, sociální dávky, trestní 

oznámení aj.) 

Podle povahy případu vstoupí v jednání s dalšími institucemi (policie, soudy aj.), 

mohou obětem poskytnout doprovod k jednání, zprostředkují obětem ubytování 

v azylovém domě, zajistí ozdravný pobyt pro dítě a v nezbytných případech zajistí ústavní 

výchovu dítěte.  

5.9 Manželská a předmanželská poradna 

Na manţelskou a předmanţelskou poradnu (MPP) se můţe obrátit kaţdý občan bez 

ohledu na věk a místo bydliště. K návštěvě není nutné doporučení, veškeré sluţby jsou 

bezplatné, diskrétnost je zaručena.  

MPP zajišťuje výchovnou a poradenskou činnost v rodinných, manţelských a 

mezilidských vztazích. Poskytuje občanům odborné sociální sluţby a pomoc při řešení 

partnerských a rodinných vztahů, včetně případů domácího násilí. 
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Manţelská a předmanţelská poradna nabízí krizovou intervenci v oblastech osobních 

a rodinných problémů (problémy mezi generacemi, ţárlivost a nevěra, zvláštnosti 

osobností, povah a zájmů, agresivita v rodině, alkoholismus aj.). 

Dále nabízí diagnostiku partnerských vztahů, psychoterapii individuální nebo 

párovou, sociálně právní poradenství (mediační sluţba v předrozvodovém, rozvodovém a 

porozvodovém uspořádání vztahů k nezletilým dětem), informační a zprostředkovatelské 

sluţby (kontakt na jiná odborná zařízení, lékaře, specializovaná pedagogická pracoviště, 

informace o azylovém bydlení aj.). [6] 

5.10 DONA linka  

Jedná se o celostátní sluţbu telefonické krizové pomoci obětem nebo osobám 

ohroţeným domácím násilím, jejímţ zřizovatelem je Bílý kruh bezpečí. Zaloţena byla 

11. září 2001 a pracuje v nepřetrţitém provozu. Pomáhá všem, kteří se cítí být ohroţení 

domácím násilím nebo byli či jsou svědky domácího násilí. Taktéţ pomáhá profesionálům, 

kteří při výkonu svého povolání přicházejí do kontaktu s osobou ohroţenou DN. Sluţba 

respektuje anonymitu klientů a poţadavky diskrétnosti. 

Osobám ohroţeným DN nabízí porozumění a důvěru a poskytuje okamţitou 

odbornou psychologickou, právní, organizační a morální podporu. Pomůţe ohroţené osobě 

orientovat se ve vzniklé situaci, poskytne praktické rady a pomáhá nalézt vhodný postup 

jak situaci řešit. Předává rady o moţných sociálně právních a trestně právních opatřeních, 

např. rady směřující k bezpečnému zastavení domácího násilí vyuţitím institutu vykázání. 

Pomůţe se zorientovat v systému sluţeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a 

trestných činů, zejména pak prostřednictvím sítě intervenčních center v jednotlivých 

krajích. Pomůţe vyhledat bezpečné ubytování a také přivolá v případech váţného ohroţení 

zdraví a ţivota urgentní pomoc. [7]  
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6 Závěr 

Domácí násilí je jedním z nejzávaţnějších společenských problémů, jelikoţ k němu 

dochází zpravidla v uzavřeném kruhu rodinných příslušníků. Je mnohdy velice těţké toto 

odhalit a ještě těţší násilnou osobu potrestat z důvodu na ní závislé týrané osoby. 

Taktéţ zkušenosti týraných, resp. ohroţených osob s pomocí ze strany státních 

institucí, zvláště pak policie, soudů a jiných odpovědných orgánů, nebyla vţdy pozitivní. 

Nikoli však pouze z důvodu přístupu k problému domácího násilí, ale taktéţ kvůli 

potrestání pachatele a nalézáním pomoci pro ohroţenou osobu samotnou. Toto bylo 

zapříčiněno z velké části jistou nemohoucností příslušných institucí ohroţené osobě 

pomoci. Scházela zde opora v zákoně pro potřebná opatření, která by vedla k předcházení 

váţných následků při domácím násilí nebo pouze pro pomoc oběti tím, ţe na jistou dobu 

z její blízkosti bude osoba násilná vykázána, a omezí se tak jejich kontakt. 

S příchodem roku 2006 a následným zavedením institutu vykázání do praxe v roce 

2007 se situace mnohonásobně zlepšila, a to jak pro osobu ohroţenou, tak pro osobu 

násilnou. Osobě ohroţené dal tento institut moţnost nalézt nové bydlení pro sebe a své děti 

a zařídit si tak moţnost klidného ţivota, v čemţ jí výrazně pomáhají vládní či soukromé 

instituce. Tyto jsou jí nápomocny jak dočasným ubytováním, tak i právní radou či finanční, 

nebo lékařskou pomocí. 

Násilné osobě tento institut také můţe pomoci, stejně tak i následné kontaktování 

některých center pomoci pro zvládání násilnických sklonů, jejichţ seznam se jim ze strany 

státních orgánů dostane. Uvedeným preventivním opatřením si násilník můţe urovnat 

myšlenky, rozmyslet si, jak dál naloţí se svým ţivotem, a celá záleţitost nemusí dospět aţ 

k projednávání u soudu, jak tomu je v těch závaţnějších případech. Při včasném řešení 

domácího násilí dojde zpravidla k projednání celé záleţitosti u přestupkových komisí 

městských úřadů. 

V současné době se taktéţ mnohonásobně zvětšila informovanost veřejnosti a zvýšilo 

se povědomí lidí, jak rozpoznat domácí násilí a jak pomoci nebo poradit ohroţené osobě. 

Velké většině osob jsou známy alespoň dvě instituce, které pomoc nabízejí nebo na které je 

moţno obrátit se v případě potřeby obrátit. Taktéţ si valná většina dotazovaných myslí, ţe 
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domácí násilí je celospolečenský problém a není záleţitostí pouze jedince či rodiny, která 

by si jej měla vyřešit sama soukromě. 

Cílem práce bylo provést analýzu situace před zavedením institutu domácího násilí a 

po něm a potřebu jeho zavedení do našeho právního řádu. V práci je poukázáno na řešení 

situace před rokem 2007, kdy byla většina skutků řešena jako přestupkové řízení nebo jako 

trestní řízení před soudem, v podstatě však došlo ,,pouze“ k potrestání pachatele jako 

takového. V mnohých případech bylo od potrestání upuštěno, nebo tresty byly tak nízké, ţe 

se pro oběť nic nevyřešilo, naopak - toto mohlo být důvodem k pomstě a vést k ještě 

silnějšímu týrání osoby blízké. Po roce 2007 po zavedení institutu domácího násilí a s ním 

i nejvýznamnějšího opatření vykázání byl dán do pravomoci státních orgánů velice účinný 

nástroj v boji proti domácímu násilí, a to konkrétně ve výrazné pomoci ohroţené osobě.  

I v dnešní době a s takovým nástrojem, jakým vykázání bezesporu je, nemusí dojít 

k tak účinnému vyřešení situace existujícího domácího násilí. Jedná se o oblast následného 

potrestání násilné osoby, jelikoţ náš právní řád stanoví podmínky jak pro zahájení jednání 

o přestupku, tak trestního stíhání pachatele, jestliţe se jedná o soby blízké. Jelikoţ DN je 

pácháno převáţně mezi osobami blízkými, resp. je to jedna z podmínek pro splnění jednání 

se znaky domácího násilí, můţe toto představovat značný problém.  

Z tohoto důvodu by jako jedním z opatření mohlo být zrušení nebo výrazné omezení 

ustanovení přestupkového zákona o návrhovém přestupku a povinnost státních orgánů 

jednat a projednat přestupek z úřední povinnosti. Dále by mohlo dojít ke zrušení souhlasu 

se stíháním osoby blízké u některých vybraných trestných činů, či zrušení institutu osoby 

blízké. Toto by mohlo prospět nejen pro řešení a vyřešení situace pro osobu ohroţenou, ale 

taktéţ by to jistě ve značné míře zamezilo podávání účelových trestních oznámení s tím, ţe 

si je poškozený nebo poškozená vědoma moţnosti své oznámení kdykoli vzít zpět, přičemţ 

tímto oznámením si u svého partnera či partnerky pouze vymáhá určité výhody nebo 

prospěch. 

Obecně lze tedy říci, ţe v řešení problematiky domácího násilí udělal náš právní 

systém krok kupředu a zavedením institutu vykázání téţ správným směrem. Je jen na 

orgánech státní správy, které se na řešení DN podílejí, vyuţívat všech svých oprávnění 

k pomoci ohroţeným osobám a potrestáním násilné osoby. 
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