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Úvod 

Problematika domácího násilí se stala v posledních letech v �eské republice nejen

p�edm�tem  zájmu  neziskových  nevládních  organizací  pomáhajících  osobám,  ohroženým

domácím  násilím,  ale  závažnost  této  problematiky  si  uv�domují  i  p�edstavitelé  státních

orgán� a samosprávy. 

Domácí  násilí  za�íná  na  útoky  proti  lidské  d�stojnosti,  p�er�stá  v útoky  proti

zdraví a kon�í  útoky proti lidskému životu a zahrnuje širokou paletu forem projev�,  které

mohou být  v závislosti  na  jejich  intenzit�  kvalifikovány jako  p�estupek  nebo trestný �in.

Jelikož  se jedná o násilí,  páchané zpravidla  v soukromí,  není  zde p�ítomnost  spole�enské

kontroly a v p�ípad�, že není proveden zásah zvn�jšku, m�že páchané násilí kon�it tragicky,

což ostatn�  potvrzují  i  zkušenosti.  Jistým specifikem je vztah mezi  násilnou a ohroženou

osobou, který osob� ohrožené zabra�uje se proti páchanému násilí aktivn� bránit. Jelikož jsou

ohrožená  osoba  a  násilná  osoba  svázány  nejen  rodinnými  a  obdobnými  vazbami   (dle 

reprezentativního  výzkumu  agentury  STEM  žijí  v násilných  rodinách  v 84%  d�ti,  ale  i

domovem,  (tedy  místem,  které  by  jinak  m�lo  být  úkrytem  úto�išt�m),  sociálními  a

ekonomickými vazbami, �asto se p�i  snaze �ešit páchané násilí nachází ohrožená osoba ve

zdánliv� bezvýchodné situaci. 

Tato  situace  m�že  být  i  zhoršena  neodborným  a  necitlivým  p�ístupem  osob,

reprezentujících pomáhající profese, a�koliv práv� tyto osoby by m�ly  ohroženým osobám

nejen  ú�inn�  pomoci,  ale  též  informovat  o  dalších  místech,  kam se mohou dle konkrétní

situace  obrátit.  Dalším  aspektem,  který  �iní  domácí  násilí  obtížn�  zjistitelným  a

sledovatelným, je  izolované posuzování  jednotlivých incident�,  které nedokáže postihnout

týrání v celé komplexit�. Proto je nesmírn� d�ležité, aby  m�ly osoby, které jsou ohroženy

násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve spole�ném byt� nebo

dom� možnost vyhledat bezprost�ední odbornou psychologickou a sociální pomoc ambulantní

nebo  azylové  povahy.  Pro  osoby  ohrožené  domácím  násilím   je  nej�ast�ji  nezbytné  i

poskytnutí následné pomoci zejména sociální, léka�ské, psychologické a právní. 

    Ve své diplomové práci se zabývám zmapováním, popisem a vyhodnocením

úrovn� a dostupnosti sociálních služeb pro ob�ti domácího násilí v mém regionu – na území
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m�sta  Brna.  Zabývám  se  legislativním  vývojem,  vznikem  a  po�átky  formování

interdisciplinárního týmu v Brn�.  S ohledem  na  skute�nost,  že  se  tato  forma  násilí

odehrává mezi blízkými osobami, kdy násilná osoba (agresor,  pachatel) a osoba ohrožená

(ob��,  poškozený) jsou citov�,  sociáln�  a ekonomicky vzájemn�  propojeny (nap�.  manžel-

manželka, rodi�-dít�, druh-družka, prarodi�-vnuk), násilí je opakované a dlouhodobé, páchané

v soukromí a intenzita jednotlivých incident� nar�stá, cílem mé práce je odpov�d�t na otázku,

zda  mají  ohrožené osoby možnost  vyhledat  pomoc,  vy�ešit  svou nep�íznivou  situaci,  zda

situaci  �ešit  cht�jí  a  �eší,  do  jaké  míry využívají  nabízené  sociální  služby p�i  �ešení  své

nep�íznivé  situace.  D�vody pro  nutnou zvýšenou pozornost  pro tento  jev spo�ívají  práv�

v jeho  specifikách.  Jelikož  se  jedná  o  násilí,  páchané  zpravidla  v soukromí,  není  zde

p�ítomnost spole�enské kontroly a v p�ípad�, že není proveden zásah zvn�jšku, m�že páchané

násilí  kon�it  tragicky,  což  ostatn�  potvrzují  i  zkušenosti.  Další  zvláštností  je  vztah  mezi

násilnou  a  ohroženou  osobou,  který osob�  ohrožené  zabra�uje  se  proti  páchanému násilí

aktivn�  bránit.  Jelikož  jsou  ohrožená  osoba  a  násilná  osoba  svázány  nejen  rodinnými  a

obdobnými  vazbami   (dle  reprezentativního  výzkumu  agentury  STEM  žijí  v násilných

rodinách v 84% d�ti,   ale  i  domovem, (tedy místem,  které  by jinak m�lo  být  úkrytem a

úto�išt�m),  sociálními   a  ekonomickými  vazbami,  �asto  se  p�i  snaze  �ešit  páchané  násilí

nachází  ohrožená osoba ve zdánliv�  bezvýchodné situaci.  Tato situace m�že být  zhoršena

neodborným a necitlivým p�ístupem osob, reprezentujících pomáhající profese, a�koliv práv�

tyto osoby by m�ly  ohroženým osobám nejen ú�inn� pomoci, ale též informovat o dalších

místech, kam se mohou dle konkrétní situace obrátit.  Dalším aspektem, který �iní  domácí

násilí obtížn� zjistitelným a sledovatelným, je izolované posuzování jednotlivých incident�,

které nedokáže postihnout týrání v celé komplexit�. 

Problematika domácího násilí  za�ala být  v posledních letech v �eské republice

nejen  p�edm�tem  zájmu  neziskových  nevládních  organizací,  pomáhajících  osobám,

ohroženým domácím násilím, ale závažnost této problematiky si již uv�domují i p�edstavitelé

státních orgán�   a samosprávy. U p�ípad� domácího násilí lze totiž �asto vysledovat i jejich

spojitost s dalšími formami násilí �i kriminality, páchané ve spole�nosti.

Cílem  mé  diplomové  práce  je  analyzovatsystém  sociálních  služeb  pro  ob�ti

domácího násilí ve m�st� Brn�, zjistit, zda jsou pro ohrožené osoby dostupné. Pro napln�ní

cíle mé diplomové práce jsem se v teoretické �ásti v�novala domácímu násilí, podstat� tohoto

pojmu, n�kterým zahrani�ním právním úpravám. Ve druhé �ásti vzniku onterdisciplinárních
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tým�  v �eské republice, ve t�etí �ásti historii pomáhání ob�tem domácího násilí  ve m�st�

Brn�. �tvrtou �ást jsem v�novala institucím, poskytujícím v mém regionu pomoc ohroženým

osobám. Metodickou stránkou byla obsahová analýza dostupných materiál�. V praktické �ásti

své práce jsem  dotazníkovou metodou ov��ila stanovené hypotézy. 
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1. Domácí násilí – specifika domácího násilí 

Fenomén násilí v rodin� je velmi závažným patologickým jevem ve spole�nosti –

problém domácího násilí je spole�ensky velmi závažný a tíživý sociální jev.  Domácí násilí

pat�ilo po dlouhý �as v �eském prost�edí mezi tabuizovaná témata. Teprve v posledních letech

se tomuto problému za�íná v�novat odpovídající pozornost. Neuspokojivý stav znalostí tohoto

jevu  a  absence  moderního  zp�sobu  �ešení  fenoménu  násilí  v rodin�  je  nutno  akcentovat

p�edevším v souvislosti s poznáním, že násilí v rodin� není v �eském prost�edí -  respektive

v �eské rodin�  - jev neznámý. Z r�zných výzkum� vyplývá, že násilí, a to ve všech svých

formách,  je  v �eských  rodinách  pom�rn�  obvyklým jevem a slouží  nejen  jako  prost�edek

výchovy, ale i jako prost�edek komunikace, a to zejména ve vztahu mezi rodi�i a d�tmi. Lze

tudíž dovodit,  že v�tšina �eských rodi��  se konzervativn�  drží  starého známého p�ísloví :

„Škoda rány,  která padne vedle“.  Pod termín domácí  násilí  je  možno subsumovat  zna�n�

rozsáhlou paletu závadných projev� chování. Obecn� se rozlišuje násilí fyzické, psychické a

sexuální, p�i�emž je obvyklé, že dochází ke kumulaci t�chto druh� násilí. Sociální izolace a

ekonomická kontrola.

Fyzické  násilí nap�.  facky,  kopance,  škrcení,  rány p�stí  �i  jiné  fyzické  útoky,

ohrožování  zbraní.  M�že  být  namí�eno  proti  ob�ti,  spole�ným  (nebo  jednoho  z partner�)

d�tem,  pop�.  v��i  chovanému  zví�eti.  Fyzické  násilí  je  zpravidla  patrné  na  t�le  ob�ti.

Známkou jeho p�ítomnosti jsou nej�ast�ji krevní podlitiny na celém t�le ob�ti v�etn� obli�eje,

�astá bývají zran�ní zp�sobená po pálení cigaretami a také zlomeniny nosu, žeber, vyražené

zuby atd.1 

Psychické násilí zpravidla doprovází násilí fyzické, ale vyskytuje se i samostatn�,

což  samoz�ejm�  komplikuje  jeho  prokázání.  Za  psychické  násilí  se  považuje  nap�íklad

verbální agrese,  citové vydírání,  vydírání sebevraždou, bezd�vodné obvi�ování,  poko�ující

poznámky  �i  gesta,   vyhrožování  fyzickým  násilím  �i  jinými  �iny,  ponižování  �i

zesm�š�ování,  terorizování  ob�ti  pomocí  p�íkaz�,  zákaz�  a  kontrol  (odpírání  spánku  �i

potravy).

Sexuální  zneužívání –  donucení  k sexu  (násilím  nebo  vyhr�žkami),  nuceni

1 CONEAYOVA, Helen L. Domácí násilí: P�íru�ka pro sou�asné i potencionální ob�ti. Vyd. 1. Praha: Albatros, 2007. 160 s. 
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k neobvyklým  a  ponižujícím  sexuálním  praktikám  a  k praktikám,  které  ob�ti  vadí

(neakceptuje je). P�ítomnost sexuálního násilí v rodin� a� už   v��i   žen� �i d�tem   je obtížn�

prokazatelná,  což  samoz�ejm� neznamená,  že tento  jev se  v  našich rodinách  nevyskytuje,

spíše naopak.

Sociální  izolace –  brán�ní  v návšt�vách  rodiny �i  p�átel,  sledování  telefonátu,

SMS  a MMS zpráv, e-mail�, pronásledování, ne�ekané tzv. kontrolní návšt�vy �i telefonáty.

Ekonomická kontrola – omezování p�ístupu k pen�z�m, neposkytování pen�z na

provoz domácnosti, p�ípadn� i snaha zakázat navšt�vovat zam�stnání (chodit do práce).

Pro fenomén násilí v rodin� je typické, že jde o jev vysoce latentní (tedy že jen

nepatrný podíl domácího násilí je odhalen). Výraznou charakteristikou je také na jedné stran�

neochota ob�tí  rodinného násilí  tuto  skute�nost  zve�ejnit  a na stran�  druhé bu�  tolerance

nebo  lhostejnost  t�etích  osob,  �ehož  následkem  nedochází  k  oznamování  této  násilné

kriminality.Okruh ob�tí domácího násilí je široký. Násilí v rodin� bývá namí�eno p�edevším

proti žen� a d�tem. Ob�tí však bývají i muži. Velmi rizikovou skupinou jsou i senio�i nad 65

let v�ku, p�i�emž vysoká viktimita je charakteristická pro ženy starší 80 let. Je zapot�ebí také

zmínit, že �asto je pácháno násilí v rodin� i d�tmi na rodi�ích.

V  �eské  republice  stále  není  dostatek  empirických  výzkum�,  které  by  se

zam��ovaly  na  problematiku  domácího  násilí.  Z  výzkum�,  které  provedly  organizace

zabývající se pomoci ob�tem domácího násilí, však vyplývá, že v �eské republice je týráno

asi 10% žen a 1% muž�,  p�i�emž bylo zjišt�no, že k 90% všech násilných trestných �in�

spáchaných na ženách dojde doma. A z výzkumu sociologického ústavu AV �R vyplývá, že

v �R zažilo ze stany blízké osoby, nej�ast�ji partnera �i  manžela – 38 % žen, 70 % ob�tí

vražd – žen je zavražd�no svými partnery. �astým d�vodem sebevražd  žen je domácí násilí

páchané jejich muži.2 

Bylo také zjišt�no, že násilí v rodin� se neomezuje pouze na n�které spole�enské

vrstvy a v�kové kategorie, ale naopak, že k n�mu dochází ve všech v�kových kategoriích a

spole�enských vrstvách. Stejn� tak bylo prokázáno, že je nesprávný názor, že domácí násilí je

p�ítomno p�edevším v rodinách  lidí  s  nižším vzd�láním a  d�lnickým zam�stnáním.  Práv�

2 Www.bkb.cz
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naopak,  nejvíce pachatel�  domácího násilí  je  vysokoškolsky vzd�láno, následují  pachatelé

st�edoškoláci a až na posledním míst� figurují pachatelé, kte�í dosáhli vzd�lání základního.

Také ob�ti domácího násilí se rekrutují p�edevším z �ad st�edoškola�ek a vysokoškola�ek.

Podle  sociologického pr�zkumu se domácí násilí  odehrává za �ty�iceti procenty

dve�í �eských domácností. V�tšinou tiše a nenápadn�. Nezú�astn�ná ve�ejnost si vždy klade

stejné otázky: jak to mohou ty ženy snášet? Pro� taková týraná žena z�stává ve vztahu, kde ji

manžel �i partner bije a ponižuje? Jenže tak jednoduché to není. Odejít? �asto není kam. Ve

h�e bývají  spole�né d�ti  a tlak ostatních p�íslušník�  rodiny.  Vztah ob�ti  a jejího tyrana je

provázen  vzájemnou závislostí:  citovou i  finan�ní.  Domácí  násilí  bývá skryto  p�ed  zraky

okolí.  Jedinými  sv�dky  bývají  ob��  a  agresor,  a  co  je  horší,  n�kdy  i  jejich  d�ti.  Ze

statistických výzkum�3 vyplývá, že necelých p�t procent ob�tí domácího násilí  tvo�í  muži.

Zbylých devadesát p�t procent ob�tí jsou ženy, nej�ast�ji ve v�ku 30 až 44 let.Ob�ti se �asto

s problémem nedokážou samy vyrovnat. Stydí se nebo nev�dí, kam  se obrátit. P�esto je nutné

jej �ešit., nebo�, jak jednak z definic, tak i z praxe, je všeobecn� známo, že  od chvíle, kdy

násilí propukne, se vždy  už jen stup�uje a nikdy samo o sob� nep�estane. A i když se ženám

poda�í z takového vztahu odejít, vzpomínky na léta bití si v sob� nesou dál. 

Co  se  tý�e  výskytu  p�ípad�  domácího  násilí  v  populaci  �eské  republiky,

je velmi t�žké stanovit p�ibližné �íslo. Budeme-li vycházet z výzkumu agentury STEM pro

Bílý  kruh  bezpe�í  a  Philip  Morris,  uve�ejn�ného  v  zá�í  roku  2006,  zjistíme,  že  za  ob��

domácího násilí se považuje 13 % respondent�. I zde je t�eba nutno zohlednit vysokou latenci

p�ípad�  domácího  násilí.  Další  údaj  se  týká  forem  násilí  -  v  59  %  p�ípad�  se  jedná  o

dlouhodobé násilí,  tzn. trvající min. 1 rok, v 81 % je zastoupeno násilí  fyzické a v 57 %

p�ípad�  jsou mu p�ítomny d�ti.  Pro �eskou republiku je typické, že velmi brzy dochází k

prvním fyzickým útok�m, kdy n�které z nich (facka, držení) nejsou ob��mi vnímány jako

nep�ípustné formy chování.4

Následky rodinného násilí jsou velmi závažné a lze �íci, že ob�ti násilí v rodin�

si  je nesou po celý život.  Krom�  toho, že v rámci domácího násilí  dochází k závažným

fyzickým újmám (n�kdy dokonce i ke smrti ob�ti), jsou následkem násilí v rodin� zejména

dlouhodobá  poškození  psychického  charakteru.  Velmi  �asto  ob�ti  trpí  posttraumatickou

3  http://www.bkb.cz
4  http:// www.donalinka.cz
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stresovou poruchou,  která  se  projevuje  snad  ve  všech  oblastech  života  jedince.  Osoba je

mnohdy stižena neurotickými a psychosomatickými poruchami, r�znými fobiemi, rozvíjí se u

ní agresivní chování, které m�že být zam��eno jak proti ní samé, tedy suicidální tendence, tak

i  proti  svému  okolí.  Prožité  trauma  samoz�ejm�  také  poznamenává  oblast  mezilidských

vztah�,  kdy  ob��  násilí  v  rodin�  velmi  problematicky  navazuje  a  udržuje  užší  vztahy  s

ostatními lidmi. Ne bezvýznamnou je také skute�nost, že �ada pachatel�   násilné kriminality

se rekrutuje práv� z rodin, v kterých se domácí násilí vyskytuje.

Pro �ešení problematiky násilí v rodin� byla p�ijata �ada opat�ení, které je t�eba

d�sledn� využívat a monitorovat jejich pln�ní. 

Hledáme-li cesty, jak zajistit ú�inn�jší ochranu ob�tí domácího násilí, musíme k

tomuto  problému  p�istoupit  z  širšího  hlediska.  Každá  spole�nost  je  založena  na  systému

hodnot, vztah� a zájm�, které upravuje právními normami, v nichž cosi dovoluje, p�ikazuje,

zakazuje a  sankcionuje.  I  v tomto p�ípad�  pln�  platí,  že trestní  právo má pomocnou,  tzv.

subsidiární úlohu v právním �ádu, poskytuje ochranu t�m nejcenn�jším statk�m p�ed p�ípady

porušení  �i  ohrožení  a  nastupuje  tam,  kde  jiné  prost�edky  �ešení  jsou  neú�inné  nebo

nedosta�ující. Nejde však jen o to - musíme odolat lákavé p�edstav� zdánliv� rychlého �ešení,

které  vychází  z  rovnice  jestliže  n�jaké  jednání  p�edstavuje  spole�enský  problém,  tak  je

zakážeme  a  je  to  vy�ešeno.  Takový  postup  zpravidla  ve  v�tšin�  p�ípad�  nedosta�uje  a

výsledkem je jen zeslabování spole�enské prestiže trestního práva.

Pokud chceme skute�n� p�isp�t k �ešení problému domácího násilí, m�li bychom

se v prvé �ad� zajímat, pro� tento negativní jev vzniká a za jakých okolností, mezi jakými

osobami, jaké jsou možnosti p�edcházení jeho vzniku a teprve v poslední �ad� se zajímat, zda

trestní  právo  umož�uje  efektivn�  potrestat  toho,  kdo  se  domácího  násilí  dopustí  a

specifickými trestn�právními prost�edky zabránit recidiv� takového jednání.

1.1 Vymezení pojmu domacího násilí

Jednotnost terminologie a p�esné vymezení jevu „domácího násilí“ neexistuje ani

na úrovni mezinárodn�právních dokument�, vnitrostátních zahrani�ních právních úprav a ani

na úrovni odborné literatury. P�í�ina existence této terminologické nejednotnosti a nejasnosti
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je odvislá od mnoha faktor�. P�edevším je pot�eba zahrnout do úvah na toto téma skute�nost,

že domácí násilí je integrální sou�ástí tém�� všech kultur, které se od sebe r�zným zp�sobem

v mnoha svých sférách odlišují.  Ve sv�tle tohoto faktu zdá se snáze pochopitelné,  že není

možné vytvo�it jednotnou univerzální definici, která by obsahovala a zohled�ovala všechny

diferenciace všech konkrétních , kulturních a spole�enských kontext�. Jinými slovy �e�eno,

skute�nost, že každá definice domácího násilí vychází z odlišné p�edstavy o povaze tohoto

problému a o odlišné hranici každého jedince ve vnímání a posuzování p�íko�í na jeho osob�,

se potom promítá i do jeho vymezení a pojmenování. 

V mezinárodn�právních  dokumentech,  vnitrostátních  zahrani�ních  právních

úpravách a odborné literatu�e se tak p�i popisu zkoumaného jevu m�žeme setkat s pom�rn�

pestrou  paletou  užívaných  více  �i  mén�  adekvátních  pojm�,  mezi  n�ž  pat�í  zejména  :

v mezinárodn�právních dokumentech uvád�né termíny „násilí v��i ženám“ (violence against

woman),  „rodov� podmín�né násilí“ (gender based violence),  „zneužívání žen, manželek“

(woman,  wife  abuse),  „zneužívání  v partnerském  vztahu“  (spoust  abuse),  „bitá  žena“

(battered  woman),  v krajinách  s anglosaským  systémem  práva  zavedený  pojem  „domácí

násilí“ (domestic violence), v n�mecky hovo�ících zemích vytvo�ený termín – „násilí uvnit�

rodinného kruhu“ (Gevalt in der Familie, inter family violence)5.

Z uvedeného  je  však  možno  vydedukovat  a  p�edest�ené  pojmy  tuto  úvahu

již na první pohled samy evokují, že pojem „domácí násilí“, se kterým zejména v této práci

operuji, m�že pokrývat v ur�itém spektru širší paletu vztah� než pojmy „násilí na ženách“,

„týrání žen“, „rodov� podmín�né násilí“ apod. (pod pojmem domácí násilí si totiž v�tšinou

automaticky p�edstavíme nap�.  i  jednání  agresora muže,  který se dopouští  násilí  na svém

homosexuálním  partnerovi,  �i  tyranské  chování,  které  sm��uje  dosp�lý  syn  v��i  svému

starému  invalidnímu  otci).  A  naopak  termín  „násilí  na  ženách  v širším  slova  smyslu

ztotožnitelný s termínem „rodov� podmín�né násilí“ v sob� m�že ukrývat i ty stránky, které

termín „domácí násilí“ ze své podstaty obsáhnout nem�že (pod pojmem „násilí na ženách“ je

v zahrani�ní  odborné  literatu�e  �azeno  nap�.  i  provád�ní  ženské  ob�ízky  v zemích  t�etího

sv�ta, hromadné znásil�ování žen za války apod.),  „násilí na ženách v intimních vztazích“,

který  lze  chápat  jako  podmnožinu  termínu  „domácí  násilí“.6 Definice  všech  výše

p�edest�ených  pojm�  „domácí  násilí“,  „násilí  v rodin�“,  „zneužívání  v partnerském

5  Domácí násilí – p�ístup k �ešení problému ve vybraných evropských  zemích, Studie BKB, první vydání, Praha, 2002.
6  Hu�ková M, Vo�ková J: Domácí násilí v �R z pohledu práva, Justi�ní akademie �R, 2004, str. 40.
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vztahu“,  „násilí  páchané na  ženách“ atd.  (které  jsou obsaženy v mezinárodn�právních  i

vnitrostátních zahrani�ních právních úpravách a odborné literatu�e) jsou v základním nosném

pilí�i sob� navzájem velmi podobné. Jejich rozdíly potom m�žeme vystopovat zejména v mí�e

specifikace jednak jednotlivých zp�sob� chování, které jsou definicemi považovány za násilí,

jednak v typizaci tohoto chování (konkrétn� n�které definice operují pouze s užitím fyzického

násilí, jiné výslovn� pod�azují pod p�edm�tný pojem i násilí psychické apod.) a dále potom

v konkretizaci  a  stanovení  ší�e  okruhu jeho ob�tí  (n�které  definice  tak stanoví  jako  ob�ti

výslovn�  pouze  ženy,  n�které  zahrnují  do  okruhu  ob�tí  i  d�ti,  n�které  po�ítají  nap�.  i

s výskytem násilí v homosexuálním vztahu, �i v��i rodi��m ze strany d�tí apod.).

Spole�ným jednotícím znakem všech definic je zejména to, že považují výše

uvedené druhy násilí za pom�rn� zvláštní, samostatný a složitý fenomén, jehož mimo�ádnost

vyplývá nikoli z existence násilí jako takového, ale zejména z povahy subjektu v��i kterému

je toto násilí sm��ováno (ob��mi tohoto druhu násilí jsou v naprosté v�tšin� p�ípad� ženy) a

za jakých psychologických okolností  se  tak d�je (nerovnováha v mocenském rozložení sil

mezi agresorem a jeho ob�tí atd.) Konkrétn� m�že mít násilí podobu fyzických atak�, které

se vyskytují ve form� fyzického �i sexuálního násilí (škrcení, kopance, pálení ohn�m, tlu�ení

hlavou o ze�, bodání nožem, strkání r�zných p�edm�t� do pochvy atd.), p�i�emž následky

t�chto útok� mohou být r�zné od hematom� na r�zných �ástech t�la ob�ti až po její smrt.

V n�kterých  definicích  potom bývá  pod  pojmem  domácí  násilí  zahrnováno

i  násilí  psychické,  které  se  m�že  objevovat  v podob�  verbálních  útok�,  omezování  �i

zastavení  ekonomických  zdroj�  �i  omezování  ve  volném  pohybu  r�znými  p�íkazy  a

na�ízeními. �astá je i izolace od rodiny a p�átel  a neustálá kontrola ob�ti domácího násilí. Jak

již bylo uvedeno výše, nejednotnost ve vymezení pojm�  „domácí násilí“, „násilí v rodin�!

Apod. lze mnohdy vystopovat nejen v kontextu nadnárodních úprav, ale i v právním �ádu,

odborné literatu�e aplika�ní praxi v rámci jednotlivých zemích.

Pro  ilustraci  uvádím  p�íklad  Velké  Británie,  která  je  považována  za  jednu

z nejvysp�lejších zemí v Evrop�, co se ochrany ob�tí v této práci zkoumaného jevu týká, kde

však  žádná  jednotná  legislativn�  uchopená  definice,  která  by  vymezovala  pojem  domácí

násilí,  neexistuje.  Jednotlivé definice ve Velké Británii  užívané pro ozna�ení p�edm�tného

jevu se od sebe potom navzájem odlišují zejména podle zam��ení zájmu toho, kdo je p�i své

praxi aplikuje. Jinými slovy �e�eno, definice domácího násilí jsou ve Velké Británii vytvo�eny

	



a využívány vždy podle centrálního bodu pozornosti aplikujícího subjektu (státního orgánu,

nevládní organizace, právního teoretika atd.)

Nap�.  Metropolitní  policie  (tzn.  Policie  m�sta  Londýna)  p�ijala  pro  ú�ely

vymezení pojmu „domácí násilí“ definici  Associations of Chief Police Officers, která pod

p�edm�tný  pojem  �adí  „jakýkoliv  výskyt  ohrožujícího  chování,  násilí  nebo  zneužití

(psychického,  sexuálního,  ekonomického  nebo  emocionálního)  mezi  dosp�lými  osobami,

které jsou nebo v minulosti byly intimními partnery nebo �leny jedné rodiny. A to bez ohledu

na pohlaví“. P�ípady domácího násilí jsou pro ú�ely práce londýnské policie za�len�ny do

stejné skupiny jako rasov�  a homofonn�  motivované delikty sjednocené pod název  „Hate

Crime“ (delikty motivované nenávistí). U t�chto delikt� je považováno za rozhodující faktor

p�edsudek pachatele v��i ur�ité identifikovatelné skupin� osob.

Policie  v Severním  Irsku  potom  p�ijala  definici  vytvo�enou  Royal  Ulster

Constabulary, která pod domácí násilí zahrnuje jakoukoliv hádku, ostrý spor nebo poty�ku,

v�etn� násilí mezi �leny rodiny nebo domácnosti. Domácí násilí se vyskytuje p�i rodinných

rozep�ích, kdy jednotlivec nebo více osob zp�sobí fyzickou újmu jinému �lenu rodiny nebo

domácnosti (v�etn� bývalého partnera). Dále však uvádí, že domácí násilí zahrnuje také jiné

než  fyzické  násilí  nap�.  pokra�ující  verbální  zneužívání,  emocionální  zneužívání,  zbavení

sociálních vazeb nebo finan�ních prost�edk�. Jak vyplývá z této definice, Policie v Severním

Irsku �adí pod pojem domácí násilí i útoky zp�sobené v��i dít�ti v rámci rodinného kruhu.

Oproti tomu Ministerstvo zdravotnictví a sociálních v�cích �adí pod domácí násilí:  „použití

fyzické  nebo  emocionální  síly  nebo  hrozby  v  úzkém  vztahu  mezi  dosp�lými  osobami

zp�sobem, který p�sobí ob�ti újmu nebo tíse�“. I ženská nevládní organizace Wome´s Aid,

která zaujímá na poli ochrany ob�tí domácího násilí ve Velké Británii velmi silné postavení,

definuje domácí násilí  jako „jednání dosp�lých osob v blízkém vztahu za použití fyzické �i

psychické  síly  nebo  výhr�žky,  a  to  zp�sobem,  který  vyvolá  na  stran�  ob�ti  újmu nebo

tíse�“.7

Na základ� zkušeností z praxe považuji za vhodné a pro ú�ely této práce budu  od

sebe  odd�lovat  termíny  „násilí  uvnit�  rodinného  kruhu“  (respektive  jeho  zam�nitelné

modifikace  „násilí  v rodinném �i  obdobném vztahu“,“násilí  mezi  rodinnými  p�íslušníky“,

„násilí  v rodin�“ atd.)  od termínu k n�mu pod�azenému,  za n�jž  považuji  termín „domácí

7   Hu�ková M, Vo�ková J: Domácí násilí  v �R z pohledu práva, Justi�ní akademie �R, 2004, str. 43.
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násilí“ Rozdíl mezi obsahem pojmu „násilí v rodin�“ atd. vnímám zejména v osob� možných

ob�tí  takto ozna�eného spole�enského jevu, nebo�  ob��mi domácího násilí  se  mohou stát

podle mého názoru a názoru v�tšiny subjekt�, které se v �eské republice na pomoci ob�tem

domácího násilí podílí, výhradn� dosp�lé osoby, kdežto pod termín „násilí uvnit� rodinného

kruhu“ �i „násilí v rodin�“ je možno pod�adit mimo násilí na dosp�lých ob�tech  i násilí na

d�tech. v rodinných vztazích.

Domnívám se, že vzhledem ke specifi�nosti jevové stránky, ale i k jeho zna�né

spole�enské  nebezpe�nosti,  by  m�lo  být  násilí  páchané   na  d�tech  upraveno  zákonem

p�evážn� samostatn� se z�etelem k pot�eb� zvýšené ochrany.

Pojem domácí  násilí ve  sv�tle  výše  uvedeném se  tedy dá  definovat  jako:

„Jakékoliv  jednání,  které má za cíl  uplatn�ní moci  nebo kontroly nad osobou,  k níž je

pachatel v intimním vztahu, zp�sobující na stran� ob�ti tíse� nebo újmu, p�i�emž intimním

vztahem rozumíme vztah rodinný,  partnerský �i  obdobný“.   Tento termín  je  využíván i

v �eské republice.

1.2 Podstata a obsah domácího násilí 

Jak  již  samotné  ozna�ení  tohoto  jevu  nazna�uje,  domácí  násilí  je  problémem,

který se projevuje jako násilí nikoliv mezi osobami, které se náhodn� setkaly a t�eba se ani

neznají, ale naopak k n�mu dochází v t�ch nejužších komunitách, jakými jsou rodiny a jim

podobné  formy  soužití  osob  ve  spole�né  domácnosti.  Pomineme-li  výjime�né  p�ípady

agresivních jedinc�,  kte�í  nejsou schopni bezproblémového soužití a komunikace s nikým,

pak domácí násilí je zpravidla vyvrcholením nebo d�sledkem narušených vztah� osob, které

p�edtím k sob�  m�ly d�v�rný vztah, jaký zákon ozna�uje za vztah blízkých osob. Je t�eba

zd�raznit „m�ly“, nebo� v mnoha p�ípadech se již o blízké osoby fakticky a n�kdy ani právn�

nejedná. Jako každé lidské jednání i domácí násilí má své motivy a cíle. N�kdy je vedeno jen

snahou prost�  tomu druhému ubližovat,  nebo�  i  ten,  kdo se  domácího  násilí  dopouští,  si

subjektivn� zd�vod�uje, že on je tím, komu p�edtím bylo ublíženo (na cti, na majetku, nebo

na právu svobodn� si uspo�ádat do budoucna své pom�ry), a jedná z jeho pohledu podle hesla

„oko za oko, zub za zub“. Nez�ídka k tomuto motivu p�istupuje snaha násilným jednáním

dosáhnout n�jakého pro pachatele d�ležitého cíle (nap�.  vyst�hování bývalého partnera ze
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spole�ného  bytu,  získání  výhodn�jší  pozice  p�i  jednání  o  rozd�lení  majetku,  nebo  styku

s nezletilými d�tmi). K domácímu násilí dochází nejen mezi dosp�lými osobami zpravidla

manželi, �asto bývalými, nebo osobami, které spolu žily jako druh a družka, ale na stran� jeho

ob�tí jsou �asto i nezletilé d�ti, a� již jako „kone�né“ ob�ti, nebo - a to je pravidlem jako

nástroje  týrání  jednoho  z  rodi��.  O�itým  sv�dkem  je  jen  ob��,  nebo�  domácí  násilí  se

uskute��uje (zpravidla) za zav�enými dve�mi.8

Domácí  násilí   má  �adu   podob   a   nemusí   se  jednat  jen  o  brutální  fyzické

napadání.  N�kdy  má  na  psychiku  ob�ti  daleko  závažn�jší  ú�inek  jednání  spo�ívající  ve

verbálních útocích,  nejr�zn�jších urážkách,  výhr�žkách, šikanách, doprovázených zdánliv�

bagatelním fyzickým napadáním. Ob�� bývá zmatena tím, že úto�níkem je blízký �lov�k, má

strach  z  pomsty  po  p�ípadné  reakci,  stydí  se  a  nevidí  východisko  z  nastalé  situace.

Charakteristické  pro  domácí  násilí  je  i  to,  že  k  n�mu dochází  dlouhodob�,  je  vázáno na

spole�né bydlení  a  jeho ob��  má jen  velmi  omezené možnosti,  jak  je  ukon�it  opušt�ním

spole�ného bytu.

Po  tomto  nejobecn�jším  rozboru  podstaty  a  obsahu  domácího  násilí  m�že

vzniknout otázka když spolu lidé doma nevycházejí, pro� se jeden z nich neodst�huje? Ano,

to by �asto problém domácího násilí již ve svém zárodku vy�ešilo s kone�nou platností. Co

brání, aby se to uplat�ovalo v praxi? Je to v prvé �ad� obecn� známý nedostate�n� rozvinutý

trh s byty. Pokud by nap�. rozvedená manželka m�la možnost bez problém� najít p�ijatelné

bydlení za p�ijatelnou cenu, aniž by to nutn� bylo navíc spojeno se zm�nou zam�stnání nebo

zm�nou školy pro její dít�, jist� by takové možnosti �ada z nich využila. Pokud ale kterýkoliv

z bývalých partner� má jen velmi omezené možnosti, jak získat náhradní bydlení, navíc za

smluvní nájemné, které v mnohých �ástech tohoto státu p�ekra�uje pr�m�rnou mzdu, pak je

jasné, že pro v�tšinu ob�tí je zm�na bydlení iluzorní. K minimální možnosti zm�nit bydlišt�

n�kdy p�istupuje i faktická ekonomická závislost n�kterého z bývalých partner� na druhém,

která jej nutí snášet jeho chování.

Pokud bychom se zam��ili na p�edcházení vzniku domácího násilí nebo na jeho

potla�ení  v  samém  zárodku,  pak  se  v  prvé  �ad�  musíme  zabývat  dostupností  bydlení,

p�emýšlet o tom, zda je dostate�ná aktivita m�st a obcí p�i zajiš�ování alespo� p�echodného

krátkodobého ubytování pro ob�ti domácího násilí a zda sociální sí� pamatuje na ty, kte�í jsou

8. CONEAYOVA, Helen L. Domácí násilí: P�íru�ka pro sou�asné i potencionální ob�ti. Vyd. 1. Praha: Albatros, 2007. 160 s. 
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bez svého zavin�ní ekonomicky závislí na jiných osobách. Hledání p�ijatelného �ešení p�itom

musí vycházet z toho, že reakce má být rychlá a ú�inná tak, aby potla�ila možnost recidivy

násilného jednání, tzn. aby násilník byl odd�len fakticky od možnosti pokra�ovat v týrání

ob�ti  tím, že nucen�  opustí  spole�ný byt,  bude mít  zakázáno stýkat  se s  ob�tí  �i  dalšími

osobami ze spole�né domácnosti apod.

1.3 Kvalifikace trestního postihu domácího násilí 

 Pod pojmem „domácí násilí“ se ale mohou skrývat nes�etné projevy nerovnováhy

moci v ur�ité malé sociální skupin�.  Jsou rozlišovány r�zné p�í�iny domácího násilí,  jako

touha prosadit svou moc, domácí neshody, vliv alkoholu, sexuální požadavky, citové vazby

nebo  povahové  rysy.  M�že  jít  o  �iny,  vyplývající  ze  vztahových  otázek  mezi  r�znými

fyzickými osobami,  tedy nikoli  pouze mezi mužem a ženou, resp.  mezi sou�asnými nebo

bývalými partnery, jak nap�. preferuje britská právní úprava (britská definice domácího násilí

byla  policejní  praxí  akceptována  v r.  1992  a  charakterizuje  je  jako  „fyzické,  sexuální,

mentální, emocionální, psychické nebo ekonomické zneužívání osoby tím, s kým tato osoba

má nebo n�kdy v minulosti m�la intimní vztah“). M�že se jednat také o týrání d�tí rodi�i,

týrání rodi�� dospívajícími d�tmi, r�zné formy útok� ve vztazích mezi homosexuály, ale také

o  napadání  osob  duševn�  nebo  fyzicky  postižených,  osob  p�estárlých  apod.   N�kdy   se

 rozlišuje mezi   ob��mi   p�ímými   a nep�ímými. Takovým p�íkladem   mohou být nap�. d�ti

jako ob�� útoku na matku.

Je  rozlišována  celá  �ada  r�zných  forem  útok�,  po�ínaje  sexuálním násilím  �i

obt�žováním, fyzickým násilím, p�es emocionální a psychické týrání a ponižování, používání

výhružek atd. Každý z t�chto útok� lze dále roz�lenit. Nap�. za psychické týrání se považuje

používání emocionálních ran a úder� v podob� ponižování, vyhrožování, vzbuzování strachu,

nesmyslných p�íkaz� �i ostentativního p�ehlížení pocit� jiné osoby, a tak její zatla�ování do

závislé a bezvýchodné pozice. Jako p�íklady útok�  lze rovn�ž uvést hrubé chování v�etn�

nadávek, omezování osobní svobody, zamezování kontaktu s rodinou a p�áteli, kontrolování a

zadržování pen�z, fyzické útoky, užití zbran�, znásiln�ní, vyhrožování, mrza�ení až dokonce

usmrcení.  Praxe  také  p�ináší  celou  �adu  možných  následk�,  jako  nap�.  extrémní  stres  a

trauma, deprese a úzkost, nejistota a nevyrovnanost, závislost, pocity beznad�je a bezmoc-

nosti,  zvýšená  psychická  zranitelnost,  intenzivní  pocit  viny,  sebeobvi�ování,  nápadná
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oddanost  v��i  trýzniteli,  emocionální  labilita,  vymizení  radosti  ze  života,  ztráta  osobních

perspektiv,  získaná  ned�v�ra  ve  vlastní  síly,  sebedestruktivní  lad�ní,   ale  i  poškození

fyzického zdraví nebo i smrt. 9

V  souvislosti  s  t�mito  poznatky  se  nám  nabízí  mnoho  možností,  jak  právn�

kvalifikovat  taková  chování:  v  úvahu  p�ichází  (�azeno  chronologicky  podle  ustanovení

trestního zákona – zákon �. 140/1961 Sb.) nap�. ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí (§ 171),

k�ivé obvin�ní (§ 174), k�ivá výpov�� (§ 175), nedovolené ozbrojování (§ 185), násilí proti

skupin� obyvatel� a proti jednotlivci (§ 197a), výtržnictví (§ 202), ohrožování mravnosti (§

205), pomluva (§ 206), zanedbání povinné výživy (§ 213), týrání sv��ené osoby (§ 215), únos

(§  216),  ohrožování  mravní  výchovy  mládeže  (§  217),  podávání  alkoholických  nápoj�

mládeži (§ 218), vražda (§ 219), ublížení na zdraví (§ 221, § 222), ú�ast na sebevražd� (§

230), omezování osobní svobody (§ 231), zbavení osobní svobody (§ 232), vydírání (§ 235),

porušování domovní svobody (§ 238), znásiln�ní (§ 241), pohlavní zneužívání (§ 242 a 243),

soulož  mezi  p�íbuznými  (§  245),  krádež  (§  247),  neoprávn�né užívání  cizí  v�ci  (§  249),

neoprávn�ný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 249a), poškozování

cizí  v�ci  (§ 257) atd.Zdá se tedy,  že máme celou škálu díl�ích prost�edk�,  jak postihnout

projevy domácího násilí. Tato ustanovení však nevystihují vždy podstatu situací, které se u

tzv. vztahových trestných �in� mohou vyskytnout. Jejich smysl sm��uje pon�kud jinam, než

bychom  cht�li.  Ve�ejný  zájem  není  chrán�n  d�sledn�.  V  p�ípad�  trestných  �in�  hrub�

narušujících ob�anské soužití, proti rodin� a mládeži, proti životu a zdraví a proti svobod� a

lidské  d�stojnosti  lze  p�ihlížet  p�i  vým��e  trestu  k  p�it�žujícím  okolnostem. Spole�ensky

nebezpe�né jednání pod�azované pod pojem domácí násilí však bývá nez�ídka považováno za

problém soukromý �i rodinný. Domácí násilí vychází nej�ast�ji najevo v krajních p�ípadech,

zejména když ob�� nese jasné známky ublížení na zdraví. K napln�ní znak� skutkové podsta-

ty úmyslného trestného  �inu  ublížení  na zdraví  podle  §  221 TrZ,  resp.  podle  §  222  TrZ

dochází   až   tehdy,  kdy   jde   o   takovou poruchu   zdraví,   která  znesnad�uje  postiženému

obvyklý zp�sob života nebo výkon obvyklé �innosti anebo má jiný vliv na obvyklý zp�sob

života postiženého, a to nikoliv jen po krátkou zcela p�echodnou dobu (R 2/1996), za níž je v

praxi považována doba sedmi dn�. K t�mto d�sledk�m v mnoha p�ípadech nedochází, protože

domácí násilí je zpravidla dlouhodobým fyzickým, psychickým �i ekonomickým nátlakem,

jehož intenzita v konkrétním okamžiku není vždy tak vysoká, aby od�vod�ovala zahájení

9 BAXA, J., KRÁL, V. Domácí násilí a právní možnosti jeho �ešení. Trestn�právní revue �. 10. Praha : C.H.Beck, 2002. 5
s. 
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trestního stíhání10.

Zákonem �. : 91/2004 Sb., ze dne 29.01.2004, kterým se m�ní zákon �.: 140/1961

Sb., trestní zákon byl za § 215 vložen nový § 215a, který v�etn� nadpisu zní : 

,,§ 215a 

Týrání osoby žijící ve spole�n� obývaném byt� nebo dom�

(1) Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve spole�n� obývaném

byt� nebo dom�, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta.

(2) Odn�tím svobody na dv� léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li �in uvedený v odstavci 1 zvláš� surovým zp�sobem nebo na více

osobách, nebo 

b) pokra�uje-li v páchání takového �inu po delší dobu“.

Platnost zákona  �.: 91/2004 Sb. dnem 03.03.2004 a ú�innost tohoto zákona dnem

01.06.2004.  

Pojem „týrání“ je obsažen již v platném ust. § 215 TrZ (týrání sv��ené osoby).

Soudní praxe jím rozumí zlé nakládání se sv��enou osobou, vyzna�ující se vyšším stupn�m

hrubosti a bezcitnosti a ur�itou trvalostí, které tato osoba poci�uje jako t�žké p�íko�í (m�že jít

o bití,  pálení  �i  jiné t�lesné poškozování,  ale i  psychické a sexuální násilí,  vydírání nebo

zneužívání,  vyhrožování,  nucení  k ponižujícím  úsluhám,  k žebrot�  nebo  �innostem,  které

týranou osobu neúm�rn� fyzicky nebo psychicky zat�žují apod.).11

K tomu  je  nutné  uvést,  že  trvalost  pachatelova  jednání  je  nutné  posuzovat

v závislosti na intenzit� zlého nakládání. Nevyžaduje se, aby šlo o jednání soustavné nebo

delší dobu trvající. Soudy rovn�ž dovozují, že týrání se m�že stát i opomenutím povinné pé�e

(§ 89 odst. 2 TrZ), k níž byl pachatel povinen, jestliže sv��ená osoba vzhledem ke svému v�ku

nebyla schopna sama s o sebe starat, nap�. zanedbání osobní hygieny dít�te, neposkytování

p�im��ené stravy apod. M�že jít jak o zlé nakládání p�sobením fyzických útrap, tak i  o zlé

nakládání  v oblasti  psychické.  Nevyžaduje  se,  aby  u  sv��ené  osoby vznikly  následky na

zdraví,  ale  musí  jít  o  jednání,  které  týraná  osoba  pro  jeho  krutost,  bezohlednost  nebo

1 0 BAXA, J., KRÁL, V. Domácí násilí a právní možnosti jeho �ešení. Trestn�právní revue �. 10. Praha : C.H.Beck,
2002. 5 s. 

1 1 BAXA, J., KRÁL, V. Domácí násilí a právní možnosti jeho �ešení. Trestn�právní revue �. 10. Praha : C.H.Beck,
2002. 5 s. 
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bolestivost poci�uje jako t�žké p�íko�í. Má-li jednání pachatele za následek ublížení na zdraví,

jde zpravidla o vedlejší a mén� významný následek hlavní trestné �innosti spo�ívající v týrání

sv��ené osoby. Z tohoto d�vodu posouzení skutku jako závažn�jšího trestného �inu podle §

215a TrZ zpravidla fakticky konzumuje jeho posouzení jako mén� závažného trestného �inu

ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 nebo § 223  TrZ. 

Pokud by však týrání vedlo ke zp�sobení t�žké újmy na zdraví nebo ke smrti

týrané osoby, bylo by to t�eba vyjád�it soub�hem trestného �inu týrání sv��ené osoby žijící ve

spole�n�  obývaném byt�  nebo dom� podle § 215a TrZ a trestného �inu ublížení na zdraví

podle § 221 odst. 1, odst. 2 písm. c)  p�íp. odst. 3 TrZ, pop�. podle p�íslušného odstavce § 222

nebo § 224 �i  § 219 TrZ.  Je t�eba p�itom vycházet  z úvahy,  že p�i  zp�sobení závažn�jší

poruchy na zdraví by kvalifikace jednání bez použití soub�hu trestných �in� nevystihovala

pln� povahu �inu. 

Zákonem �. : 91/2004 Sb., ze dne 29.01.2004, kterým se m�ní zákon �.: 140/1961

Sb., trestní zákon bylo v  § 34 za písmeno c) vloženo nové písmeno d), který zní :

„d)  spáchal  trestný  �in  ke  škod�  osoby  mladší  patnácti  let,  t�hotné,  vážn�

nemocné, vysokého v�ku nebo nemohoucí“.

Tímto  byla  vytvo�ena  nová  p�it�žující  okolnost.  Jiné  formy  bezbrannosti,

závislosti nebo pod�ízenosti jsou obsaženy v p�it�žujících okolnostech podle platného zn�ní §

34 písm. c) TrZ.12

K § 34 TrZ :

P�it�žující okolnost, která navazuje na „týrání osoby žijící ve spole�ném obydlí“,

je  formulována  obecn�ji  tak,  aby postihla  i  obdobné zavrženíhodné jednání  v��i  osobám

mladším osmnácti  let,  t�hotným,  nemocným,  vysokého  v�ku  nebo  nemohoucím,  aniž  by

muselo jít o osoby blízké, které jsou vymezeny dostate�n� ve stávajícím § 89 odst. 8 TrZ. Jiné

formy bezbrannosti,  závislosti  nebo  pod�ízenosti  jsou  kryty  stávající  p�it�žující  okolností

podle platného § 34 písm. c) TrZ.

1 2 BAXA, J., KRÁL, V. Domácí násilí a právní možnosti jeho �ešení. Trestn�právní revue �. 10. Praha : C.H.Beck,
2002. 5 s. 
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K § 215a TrZ:

Byla  vytvo�ena  samostatnou  skutkovou  podstatu  zahrnující  pouze  „domácí

násilí“, tím je vyjád�en specifický znak tohoto trestného �inu, že pachatelé, kte�í týrají jiné

osoby, tak �iní v��i osobám blízkým a dalším osobám žijícím s nimi ve spole�ném obydlí, v

d�sledku  �ehož  je  u  nich  dána  specifická  forma  vzájemné  závislosti  vyplývající  ze

skute�nosti, že tyto osoby obývají spole�né obydlí, a proto jsou mezi nimi vytvo�eny zvláštní

vztahy vyplývající ze spole�ného bydlišt� a zpravidla též mají ztíženou možnost toto spole�né

obydlí opustit.  Pojem „týrání“ se  týká jak osob blízkých (§ 89 odst. 8 TrZ), tak i jiných osob

žijících ve spole�ném obydlí. 

Pod  pojmem  „týrání“  (již  zavedený  v  platném  ustanovení  §  215  TrZ  týrání

sv��ené osoby) soudní praxe rozumí zlé nakládání se sv��enou osobou, vyzna�ující se vyšším

stupn�m hrubosti a bezcitnosti a ur�itou trvalostí, které tato osoba poci�uje jako t�žké p�íko�í

(m�že jít o bití, pálení �i jiné t�lesné poškozování, ale i psychické a sexuální násilí, vydírání

nebo zneužívání,   vyhrožování,  nucení k ponižujícím úsluhám, k žebrot�  nebo �innostem,

které týranou osobu neúm�rn� fyzicky nebo psychicky zat�žují apod.). K tomu je t�eba uvést,

že trvalost pachatelova jednání je nutno posuzovat v závislosti na intenzit� zlého nakládání.

Nevyžaduje se, aby šlo o jednání soustavné nebo delší dobu trvající [srov. odstavec 2 písm. b)

§ 215a ]. Soudy rovn�ž správn� dovozují, že týrání se m�že stát i opomenutím povinné pé�e

(§ 89 odst. 2 TrZ), k níž byl pachatel povinen, jestliže sv��ená osoba vzhledem ke svému v�ku

nebyla  schopna  sama  se  o  sebe  starat,  nap�íklad  zanedbáním  osobní  hygieny  dít�te,

neposkytováním p�im��ené  stravy  apod.  (srov.  R  11/1984,  s.  83).  M�že  jít,  jak  již  bylo

nazna�eno,  o  zlé  nakládání  p�sobením  fyzických  útrap,  ale  i  o  zlé  nakládání  v  oblasti

psychické. Nevyžaduje se, aby u sv��ené osoby vznikly následky na zdraví, ale musí jít o

jednání,  které týraná  osoba pro  jeho krutost,  bezohlednost  nebo  bolestivost  poci�uje  jako

t�žké p�íko�í (srov. R 20/1984-I.).13

V okolnostech podmi�ujících použití vyšší  trestní  sazby jsou použity okolnosti

stejné jako v ustanovení § 215 TrZ o týrání sv��ené osoby. P�i soub�hu trestného �inu týrání

osoby žijící ve spole�ném obydlí podle § 215a TrZ s trestným �inem ublížení na zdraví podle

§ 221 odst. 1 TrZ je možná faktická konzumpce (srov. R 18/1963).  Obdobn�  tomu je i u

1 3 BAXA, J., KRÁL, V. Domácí násilí a právní možnosti jeho �ešení. Trestn�právní revue �. 10. Praha : C.H.Beck,
2002. 5 s. 
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soub�hu s nedbalostním trestným �inem ublížení na zdraví podle § 223 TrZ. Pokud jednání

pachatele má za následek ublížení na zdraví, jak je v praxi obvyklé, jde zpravidla o vedlejší a

mén� významný následek hlavní trestné �innosti spo�ívající v týrání osoby. Z toho d�vodu

posouzení  skutku  jako  závažn�jšího  trestného  �inu  podle  §  215a  TrZ  zpravidla  fakticky

konzumuje jeho posouzení jako mén� závažného trestného �inu ublížení na zdraví podle §

221 odst. 1 �i § 223 TrZ. Vedlo-li by však týrání ke zp�sobení t�žké újmy na zdraví nebo ke

smrti  týrané  osoby,  je  to  t�eba  vyjád�it  soub�hem  trestného  �inu  týrání  osoby  žijící  ve

spole�ném byt� nebo dom� podle § 215a TrZ a trestného �inu ublížení na zdraví podle § 221

odst.  1,  odst.  2 písm. c),  p�íp.  odst.  3 TrZ, pop�.  § 222 nebo § 224 TrZ, anebo dokonce

trestného �inu vraždy podle § 219 TrZ. P�itom je t�eba vycházet z úvahy, že p�i zp�sobení

závažn�jší  poruchy  zdraví  by  kvalifikace  jednání  bez  použití  soub�hu  trestných  �in�

nevystihovala pln� povahu �inu (srov. R 11/1984, s. 84 až 85).

Trestní sazby jsou v podstat� stejné jako u trestného �inu týrání sv��ené osoby

podle § 215 TrZ s výjimkou spodní hranice sazby u odstavce 1 nového § 215a TrZ, kde je

vyjád�ena  skute�nost,  že  vztah  závislosti  vyplývající  ze  spole�ného  bydlení  m�že  být

podstatn� voln�jší a mén� intenzivní než vztah týrané osoby, která je v pé�i nebo výchov�

pachatele u § 215 TrZ. 14

1.4 Domácí násilí a postup policejního orgánu  

Zákon �íslo 273/2008 Sb. o Policii �eské republiky

Zákon �. 273/2008 Sb. o Policii �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�,

(dále jen „zákon o policii“) 15 stejn� jako trestn�právní p�edpisy, poskytuje zákonné nástroje

k �ešení domácího násilí. Novelizací trestního zákona zákonem 16 �íslo 91/2004 Sb. je nov�

umožn�no podle ustanovení § 215a  17 tohoto zákona postihovat týrání blízké a jiné osoby ve

spole�n� obývaném byt� nebo dom�.

Žádné  násilí,  tedy  ani  domácí  násilí,  není  soukromou  záležitostí  a  proto  je

i v t�chto p�ípadech pln� od�vodn�na legitimnost zásahu ze strany státu. Omezování všech

1 4 BAXA, J., KRÁL, V. Domácí násilí a právní možnosti jeho �ešení. Trestn�právní revue �. 10. Praha : C.H.Beck,
2002. 5 s. 

1 5  Zákon �íslo 273/2008 Sb. o Policii �eské republiky.
1 6  Zákon �íslo 140/1961 Sb. Trestní zákon v platném zn�ní.
1 7   §  215a týrání osoby žijící ve spole�n� obývaném byt� nebo dom� dle trestního zákona.
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forem násilí  v�etn�  domácího  násilí  pat�í  k zásadním úkol�m resortu  ministerstva  vnitra.

Nezastupitelnou úlohu p�i omezování domácího násilí sehrává Policie �eské republiky (dále

jen  „policie“),  které  ze  zákona  vyplývá  povinnost  chránit  bezpe�nost  osob  a  majetku,

odhalovat  trestné  �iny,  zjiš�ovat  jejich  pachatele,  konat  vyšet�ování  o  trestných  �inech,

odhalovat p�estupky a plnit další úkoly. Nez�ídka je policie kritizována za pasivní p�ístup k

�ešení domácího násilí zejména v t�ch p�ípadech, kdy dojde k vážným škodám na zdraví nebo

životech ob�tí.

Ve v�tšin� p�ípad� tak trestní oznámení podávají poškozené osoby až v okamžiku,

kdy již déle nemohou snášet dlouhodobý fyzický �i psychický teror, p�ípadn�  kdy již dojde k

újm� na zdraví anebo útok proti jejich osob� nabyl takových rozm�r�, že u nich vyvolá obavu

o své zdraví �i život. V p�ípad� týraných d�tí toto v�tšinou vyplyne na povrch až po návšt�v�

léka�e, a� už z d�vodu nemoci nebo p�ímo jako následek útoku. Všeobecn� z�ejm� platí, že

týraná ob�� vyhledává pomoc až ve skute�n� krizových situacích, ve kterých se cítí ohrožena

na  život�.  Domácí  násilí  je  nutné  považovat  za  velmi  vážný problém  a  jeho  výskyt  za

alarmující natolik, že je vhodné hledat ú�inné strategie �ešení pro ob�ti i pachatele domácího

násilí. 

Policie �R je vedle léka�ských ordinací jednou z hlavních cest, kterou se p�ípad

domácího násilí dostává ze svého uzav�eného prost�edí na ve�ejnost. Oproti léka��m je však

policie  p�i  své  �innosti  vázána  zásadou  oficiality,  tzn.  pokud  se  policejní  orgán  dozví

skute�nosti nasv�d�ující tomu, že byl spáchán trestný �in, je povinen z ú�ední povinnosti - ex

offo - konat. V �eském právním �ádu není až na výjimky ukotvena možnost dispozi�ního

práva poškozeného nakládat s trestním �ízením.

Z tohoto d�vodu je nutné,  aby policisté dokázali  v�as danou situaci  rozpoznat

a kvalifikovan�  reagovat.  Na  profesionální  výkon  p�i  prvním  kontaktu  ohrožené  osoby

s policií (na míst� �inu i p�i p�ijímání oznámení) je možno adekvátn� navázat jak v oblasti

pomoci této osob� po stránce „civilní", tak (a na což policie z podstaty své �innosti soust�edí

svou pozornost)  v  oblasti  její  bezpe�nosti  a  úsp�šného vedení  p�ípadného  trestního  nebo

p�estupkového �ízení.

Policie  �R  vykonává  svou  �innost  v  p�ípadech,  ve  kterých  ostatní  zp�soby

nápravy  protispole�enského  chování  selhaly,  nebo  jsou  nedostate�né.  Na  základ�  tohoto
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vymezení byla až donedávna p�sobnost policie zam��ena na postihnutí násilné osoby  za její

protiprávní jednání, kdežto pomoc osobám ohroženým domácím násilím byla až druhotná a

omezená (zejména kriminalizací násilné osoby, což nemuselo být �ešení vyhovující ve všech

p�ípadech).  Pomoc  osob�  ohrožené  domácím  násilím  m�la  formu  zastavení  násilí  pouze

v ur�itém okamžiku, v závažn�jších p�ípadech krátkodobé odd�lení násilné osoby (zajišt�ní,

zadržení, vazba), odvoz ob�ti k léka�skému ošet�ení, rady osobní ochrany, doporu�ení jiné

pomoci (ob�anské, psychologické poradny).

Od ledna 2007, s ú�inností již zmi�ovaného zákona �.  135/2006 Sb.18, se však

prostor pro policejní práci rozší�il. Na základ� výzkum� a zahrani�ních zkušeností je možno

násilí p�i spln�ní zákonných podmínek v�as zastavit a tak p�edejít dalším útok�m, tedy ú�inn�

p�sobit na úseku prevence a ochrany p�ed domácím násilím. Policii byla dána možnost nebýt

pouhým represivním orgánem, ale ú�inn� p�edcházet možnému protiprávnímu jednání. Tato

�innost byla u policie v minulých letech �asto opomíjena a policisté se �asto dostávali do

nevd��ného postavení „ps�, kte�í se snaží kousat, až když je pozd�". Je zapot�ebí zmínit, že

nový zákon zapadá  do celkové snahy o reformy policie, jejíž jednou z �inností je prevence a

zásady community policing.19

Tento zákon o Policii �R p�inesl tedy zásadní zm�nu v možnostech ochrany osob

ohrožených domácím násilím, a to cestou prevence, d�íve, než chování násilné osoby nabude

intenzity trestného �inu a osoba ohrožená utrpí  závažnou újmu na fyzickém i psychickém

zdraví.  Policisté  p�edstavují  významný �lánek  v �et�zu  osob  podílejících  se  na  prevenci,

intervenci,  pomoci  a  �ešení  p�ípad�  domácího  násilí.  Spolu  s léka�i  tvo�í  vstupní   bránu,

kterou  prostupují  na  ve�ejnost  informace  o  jednotlivých  p�ípadech,  do  té  doby  skrytých

v soukromí. Profesionálové, stejn� jako dobrovolníci, kte�í p�icházejí do kontaktu s osobami

ohroženými  domácím  násilím,  jsou  od  roku  2004  soustavn�  proškolováni  v rozpoznání

charakteristických znak�  tohoto jevu a seznamováni s vhodnými metodami a postupy, jak

v rozmanitých situacích na domácí násilí reagovat. Rychlá a ú�inná reakce policie m�že být

v p�ípadech domácího násilí životn� d�ležitá.

V oblasti  policejní  práce  je  nutné  dále  pracovat  na  systematickém vzd�lávání

1 8 Zákon �íslo 135/2006 Sb. na ochranu p�ed domácím násilím.
19  je filozofie policejní práce, která klade d�raz na místní znalost a ukotvenost policisty v lokalit�,  ve které slouží.
Cílem všech policejních postup�, které z této filozofie vycházejí, je zapojit ve�ejnost do policejní práce takovým zp�sobem a
v takové mí�e, aby se zvýšila její efektivita, a zapojit policistu    do ve�ejného života takovým zp�sobem a v takové mí�e, aby
se zvýšila jeho prestiž
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policist� zam��ené na pot�eby té které cílové skupiny (hlídková služba zasahující na míst�,

opera�ní  st�edisko,  zpracovatelé,  vyšet�ovatelé)  za  využití  modelových  situací  s  možností

ov��it dovednosti policist� a eliminovat tak p�ípadné nedostatky v úkonech policist� již od

prvopo�átku.

Úkoly Policie �R související s �inností proti domácímu násilí

• chrání bezpe�nost osob a majetku  

Jedná se o velice obecn� stanovený úkol, jehož konkrétní výkon má celou �adu

omezení  (zejména  zákonná  a  kapacitní).  Tato  �innost  je  nej�ast�ji  vykonávána  policisty

služby  po�ádkové  policie  (viz.  níže),  p�i�emž  k  domácímu  násilí  se  policisté  dostávají

zpravidla  na  základ�  telefonického  oznámení  (na  linku  158),  kdy  jsou  na  místo  vysláni

opera�ním st�ediskem.

• odhaluje trestné �iny a zjiš�uje jejich pachatele  

Výhodou  p�i  odhalování  trestných  �in�  spáchaných  v  souvislosti  s  domácím

násilím je skute�nost, že pachatel je zpravidla známý. Nevýhodou p�i odhalování trestných

�in�  spáchaných  v  souvislosti  s  domácím  násilím  je  vysoká  latence  domácího  násilí

(a to i v jeho nejt�žších podobách).

• koná vyšet�ování o trestných �inech  

V p�ípad�,  kdy nasv�d�ují  zjišt�né skute�nosti  tomu,  že byl  skute�n�  spáchán

trestný �in a že jej spáchala ur�itá osoba, zahájí policejní orgán proti takové osob� trestní

stíhání  dle  § 160  trestního  �ádu.  Následn�  po  provedení  pot�ebných  úkon�  je  podán

policejním orgánem návrh  na  podání  obžaloby státnímu  zástupci.  Ten  se  bud  s  návrhem

ztotožní a obžalobu podá, nebo m�že v�c vrátit  k došet�ení �i využít n�který z odklon� v

trestním �ízení (§ 307-309 tr. �ádu).20

• odhaluje p�estupky.  

2 0  Zákon �íslo 141/1961 Sb. Trestní �ád.
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1.5 Právní úprava od 01.06.2004 do 31.12.2007

Dne 01.06.2004 nabyla ú�innosti  novela �.  91/2004 Sb.,  která do zákona �.  �.

140/1961  Sb.,  trestní  zákon  zakotvila  novou  skutkovou  podstatu  „týrání  osoby žijící  ve

spole�n�  obývaném  byt�  nebo  dom�“  (§  215a),  což  jednozna�n�  dokazovalo  tvrzení,  že

stávající právní úprava byla nedostate�ná a bylo pot�eba ji zm�nit.  21Toto ustanovení však

pouze vymezovalo jednání, které lze ozna�it jako domácí násilí a chránilo p�ed ním hrozbou

ur�ité  sankce.  Jinými  slovy  �ešilo  pouze  následky  domácího  násilí,  samo  o  sob�  však

neposkytovalo  efektivn�jší  ochranu  ob�ti.  Ur�itý  obrat  nastal  teprve  s p�ijetím  zákona  �.

135/2006 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v oblasti ochrany p�ed domácím násilím (dále

jen jako „zákon o domácím násilí“) s nabitým ú�innosti ke dni 01.01.2007, který umož�uje za

ur�itých podmínek vykázat násilníka ze spole�ného bytu �i domu na dobu 10 dní, k �emuž

není zapot�ebí ani souhlas ob�ti. Zákon o domácím násilí nejen, že poskytuje ur�ité prvky

ochrany  ob�ti  p�ed  dalším  trýzn�ním,  ale  v�nuje  se  také  prevenci  a  klade  d�raz  na  tzv.

komplexní  p�ístup  k problematice  domácího  násilí.  Zjednodušen�  �e�eno  jedná  se  první

právní  normu  týkající  se  problematiky  domácího  násilí,  která  v principu  up�ednost�uje

okamžitou  pomoc  ob�ti  p�ed  potrestáním  pachatele.  Dále  se  p�ijetím  tohoto  zákona

zjednodušuje �innost n�kterých neziskových organizací a jejich spolupráce jak s orgány státní

správy, tak i mezi organizacemi navzájem. 

Nutno  dále  uvést,  že  na  zm�nu  legislativy  a  uv�dom�ní  si  závažnosti  a  specifik

problematiky domácího násilí  reagují  i  orgány státní  správy.  V rámci  Policie  �R vznikají

na  jednotlivých  okresech  specializované  týmy profesionál�,  kte�í  problematiku  domácího

násilí �eší. Tito pracovníci se specializují pouze na problematiku domácího násilí. Ú�astní se

školení zahrani�ních odborník�,  spolupracují s neziskovými organizacemi a dalšími orgány

státní správy a v rámci prevence provád�jí školení dalších policist� a p�ednášky rizikovým

skupinám.

Tento zákon nabyl  ú�innosti  dne 1.  ledna 2007.  Díky p�ijetí  tohoto zákona se

�eská  republika  p�ipojila  k t�m zemím EU,  jejichž  zákonodárství  vytvá�í  ucelený právní

rámec pro prevenci domácího násilí a kvalifikovanou pomoc jeho ob�tem.

Zákon je koncipován na principu

2 1 Www.idnes.cz
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• priority práv – zásah do soukromé sféry je p�ípustný, pokud je nezbytný

pro ochranu života, zdraví, práv a svobod jiných ohrožených osob;

• subsidiarity – bezpe�nost osoby ohrožené násilím je zajišt�na opat�eními netrestní

povahy, role trestního práva je subsidiární;

• odvrácení hrozby nebezpe�í – zákonná opat�ení jsou preventivní reakcí

na nebezpe�né chování násilné osoby a prevencí rizika opakování násilného

jednání;

• p�im��enosti a minimalizaci zásah� – druh, trvání a intenzita zásahu policisty je

ur�ována ú�innou ochranou a minimálním zásahem do ústavn� zaru�ených práv

a svobod;

• vým�ny informací zejména mezi policisty, interven�ními centry a orgány sociáln� právní

ochrany.22

Právní rámec upravující sou�innost orgán� státních, samosprávných a sociálních

služeb uskute��ujících ochranu p�ed domácím násilím: Zákon �.  135/2006 Sb.,  kterým se

m�ní n�které zákony v oblasti ochrany p�ed domácím násilím (dále jen zákon o ochran� p�ed

domácím násilím). V citované norm� byly novelizovány tyto zákony:

• Zákon �. 283/1991 Sb., o Policii �eské republiky oprav�ující policisty

k vykázání této násilné osoby ze spole�ného obydlí, jakož i z bezprost�edního

okolí spole�ného obydlí na dobu 10 dn�, kdy je policista oprávn�n tuto osobu

vykázat i v její nep�ítomnosti. (zde up�es�uji, že od 1. 1. 2009 nabyla ú�innost

tato novela zákona     o Policii �eské republiky,  a to zákona �. 273/2008 Sb.,o

Policii �R, kdy  institut vykázání a jeho d�vody jsou stejné jako p�i ú�innosti

starého zákona �. 283/1991 Sb., o Policii, kdy se ve vykázání postupovalo

podle zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ale zm�nil  se proces z režimu

správního �ízení, které zbyte�n� vše komplikovalo a neodpovídalo charakteru

institutu vykázání,  p�ešel tedy institut vykázání do b�žného oprávn�ní

policisty, proces je tedy zjednodušen, odpadá zahajování správního �ízení,

vyhlašování, doporu�ování aj.  Vykázání je tedy upraveno jako faktický úkon a

odpadá tedy velké množství formalit. Policista nevydává rozhodnutí o

2 2  Zákon �íslo 135/2006 Sb. na ochranu p�ed domácím násilím.
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vykázání, je oprávn�n osobu p�ímo faktickým úkonem vykázat. D�ležitou

zm�nou je, že se již nerozlišuje vykázání (v p�ípad�, že podez�elý je uvnit�)  a

zákaz vstupu (v p�ípad�, že podez�elý není p�ítomen), jde tedy o oprávn�ní

policisty vykázat násilnou osobu a odpadá zákaz vstupu do spole�ného

obydlí).

• Zákona �. 99/1963 Sb. ob�anský soudní �ád zavád�jící zvláštní p�edb�žné

opat�ení ochrany osoby ohrožené domácím násilím (§ 76b p�edb�žné opat�ení,

na návrh ohrožené osoby m�že být rozhodnutím soudu násilné osob� uloženo,

aby na jeden m�síc opustila spole�né obydlí a zdržela se navazování kontaktu

s navrhovatelkou/lem. Tomuto p�edb�žnému opat�ení nemusí p�edcházet

policejní vykázání a lze ho za stanovených podmínek prodloužit až na jeden

rok).

• Zákona �. 140/1961 Sb., trestní zákon stanovující sankce za závažné nebo

opakované porušení vykázání nebo p�edb�žného opat�ení na�ízené soudem (§

171 ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí) dopl�uje toto ustanovení o ma�ení

„vykázání“, které vydala Policie �R (policejní vykázání) nebo na základ�

p�edb�žného opat�ení soudu. Tohoto trestného �inu se m�že dopustit nejen

osoba násilná, ale i osoba ohrožená.

• Zákon �. 108/2006 Sb., o sociálních službách �adí interven�ní centra mezi

sociální za�ízení krizové pomoci, provozovaná nestátními organizacemi na

základ� registrace krajských ú�ad� (ú�innost 1. 1. 2007).

• Novela zákona �. 359/1991 Sb., o sociáln� právní ochran� d�tí, ve zn�ní

zákona �. 134/2006 Sb., p�ináší mimo jiné výrazné zlepšení ochrany

nezletilých d�tí p�ed domácím násilím.

Tento  zákon  výrazn�  pomohl  p�edevším  p�i  ochran�  ob�tí  domácího  násilí.

V podstat�  funguje  tak,  že policista  na  míst�,  kde  dojde  k násilí  na  osobách  ve  spole�né

domácnosti, zajistí d�kazy a pak úto�níka na 10 dní vykáže z tohoto obydlí. Ten si m�že vzít

své osobní v�ci, doklady a cennosti, a pokud nemá kam jít, tak mu policisté dají seznam míst,

kde m�že žádat o ubytování. Jde p�edevším o opat�ení,  které pom�že ob�ti násilí  �ešit do

budoucna situaci tak, aby k násilí a problém�m nedocházelo. Pokud jde o vážn�jší problémy,

pak m�že poškozená osoba požádat v rámci p�edb�žného opat�ení soud, aby tuto dobu 10 dn�

prodloužil na jeden m�síc a v krajním p�ípad� až na jeden rok.
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ZÁKON NA OCHRANU P�ED DOMÁCÍM NÁSILÍM  SE OPÍRÁ O:

Zákon �. 273/2008 Sb., o Policii �R § 44 až 47 Oprávn�ní rozhodnout o vykázání ze spole�ného

obydlí a zákazu vstupu   do n�j;

Zákon �. 140/1961 Sb., trestní zákon § 171 Ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí               a vykázání;

§ 215a Týrání osoby žijící ve spole�n� obývaném byt� nebo dom�; 

Zákon �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád p�edb�žné opat�ení § 76b, § 273b Výkon rozhodnutí o

vykázání ze spole�ného obydlí a nenavazování kontakt� s oprávn�ným; 

Zákon �. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 60a Interven�ní centra.

Vykázání v �R je nov� upraveno s platností od 1. 1. 2009 v zákonu �. 273/2008

Sb., o Policii �eské republiky,  konkrétn�  v §§ 44 až 47 „Oprávn�ní vykázat  z bytu nebo

domu     i z jeho bezprost�edního okolí“. 

 Krátce ze statistiky Policie:

Po�ty vykázaných násilných osob 

Kv�li  domácímu násilí  policisté  v roce 2008 vykázali  679 lidí,  z toho na jižní

Morav� 72. V 68 p�ípadech byla ohrožená žena. V 6 p�ípadech muž. Domácí násilí bylo mezi

manželi ve 30 p�ípadech, druhem a družkou ve 21 p�ípadech, zletilým dít�tem a rodi�i v 19

p�ípadech,  jedenkrát  šlo  o  jiný vztah mezi  agresorem a jeho ob�tí.  Ve 45 p�ípadech bylo

v domácnosti, kde došlo k násilí, p�ítomné nezletilé dít�. Jednoho násilníka policisté vykázali

t�ikrát,  další  dva  dvakrát.  V roce  2007,  kdy zákon  zavedl  možnost  vykázání,  je  policisté

použili v 862 p�ípadech, z toho na jižní Morav� 82krát.
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Tabulka 1: Po�ty vykázání v jednotlivých krajích v roce 2007 a 2008
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1.6 P�edpisy nejvyšší právní síly

  Soubor právních p�edpis� nejvyšší právní síly, tj. nejvyšší úrove� právního �ádu,

tvo�í v �eské republice ústavní zákon �.1/1993 Sb., Ústava �R a zákon �. 2/1993 Sb., Listina

základních práv a svobod, usnesením p�edsednictva �eské národní rady vyhlášená za sou�ást

ústavního po�ádku (dále jen „Listina“ nebo „LZPS“).23  

  Z hlediska problematiky domácího násilí má zásadní význam �l. 1. LZPS, který

deklaruje, že lidé jsou svobodni a rovni v d�stojnosti a právech, �l. �. 6 garantující právo na

život.  �l.  7.  LZPS  poskytuje  ochranu  nedotknutelnosti  osoby  a  nep�ístupnost  krutého

nelidského nebo ponižujícího jednání.  Násilí na ženách a specificky domácí násilí p�edstavují

v �eské republice zásadní problém, k �emuž se v posledních n�kolika letech svými postoji a

rozhodnutími  p�ihlašuje  i  politická  reprezentace  zem�.  Odborníci,  kte�í  se  danou

problematikou  a  pomocí  ob�tem  zabývají,  potvrzují,  že  pov�domí  �eské  spole�nosti  o

fenoménu  domácího  násilí  je  nepom�rn�  vyšší  než  p�ed  n�kolika  lety,  kdy  na  jeho

nebezpe�nost poukazovaly pouze nevládní organizace a n�kolik odborník� ve státní správ�.

   Zmín�ný  �lánek  ve  svém  druhém  odstavci  zakazuje  ponižující  zacházení

s �lov�kem.  Takové  zacházení  definovala  Evropská  komise  pro  lidská  práva  (podle

Martinková,  Machá�ková,  2001,  s.  97)  jako  „špatné  zacházení,  které  má  vzbudit  v ob�ti

pocity strachu, úzkosti a pod�adnosti a které je schopné poko�it ji, ponížit a p�ípadn� zlomit

její  fyzický  nebo  morální odpor.“  Evropský  soud  pro  lidská  práva  (podle  Martinková,

Machá�ková,  2001,  s.  97)  je  definoval  jako „zacházení,   jež  hrubým zp�sobem poko�uje

jednotlivce  p�ed  jinými  osobami  nebo  ho  nutí  jednat  proti  své  v�li  nebo  proti  svému

sv�domí.“ V �l. 10 LZPS se deklaruje právo osoby na zachování její lidské d�stojnosti, osobní

cti,  dobré pov�sti  a na ochranu jména. �l.  12 LZPS upravuje nedotknutelnost  obydlí  bez

souhlasu toho, kdo v n�m bydlí. Zásahy do nedotknutelnosti mohou být zákonem dovoleny

pouze, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob nebo pro ochranu práv a svobod

druhých. 

Zákon �. 135/2006 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v oblasti ochrany   

p�ed domácím násilím 
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  Dne 14. b�ezna 2006 byl p�ijat zákon �.  135/2006 Sb. s ú�inností od 1. ledna

2007,  kterým  se  m�ní  n�které  zákony  v oblasti  ochrany  p�ed  domácím  násilím  a  který

zásadním zp�sobem m�ní situaci ob�ti domácího násilí. Cílem uvedení zákona do praxe je

zavedení systémového, komplexního p�ístupu k prevenci a ochran�  p�ed domácím násilím.

Multidisciplinární  spolupráce  pat�í  mezi  nejmodern�jší  trendy  v oblasti  domácího  násilí.

Domácí násilí je vnímáno jako komplexní problém a p�i jeho �ešení by m�li spolupracovat

aktivn� profesionálové ze všech relevantních profesí: policisté, psychologové, státní zástupci,

soudci, advokáti, léka�i, proba�ní ú�edníci, sociální pracovníci státních i nestátních organizací

(Dvo�áková Závodská, 2006). Podstatou zákona je možnost zásahu státu do vztahu osob, mezi

nimiž dochází k domácímu násilí,   a to tak, že se násilná osoba vykáže na p�im��enou dobu

z obydlí,  které  sdílí  s osobou  ohroženou.  Je  to  tzv.  institut  vykázání,  který  dává  policii

pravomoc vykázat násilnou osobu na 10 dní ze spole�ného obydlí  (Dvo�áková Závodská,

2006).  K tomuto  vykázání  není  t�eba  souhlasu  ob�ti,  je  to  pouze  na  rozhodnutí  policie a

policie tak m�že u�init i proti v�li ob�ti.24

Zákon �. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe�ení

Zákonem �. 135/2006 byla vložena do stávajícího zákona nová ustanovení, která

mají souvislost s domácím násilím. Jedná se o paragrafy 74a a 74b, které se zabývají pomocí

ohroženým osobám násilím. Výklad zákona je, že osobám postiženým násilným chováním ze

strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve spole�ném byt� nebo v dom�, je zaru�ena

psychologická, sociální, léka�ská a právní pomoc, p�i�emž k poskytnutí této pomoci se z�izují

interven�ní  centra.  Sou�ástí  této  pomoci  je  i  spolupráce  a  vzájemná  informovanost  mezi

orgány sociáln�-právní ochrany d�tí, obcemi, orgány Policie �R a obecní policie, nestátními a

charitativními organizacemi. Pomoc se poskytuje p�evážn� na základ�  podn�tu doru�eného

policií interven�nímu centru, kterým je opis rozhodnutí o vykázání nebo zákazu vstupu do

spole�ného obydlí a opis ú�edního záznamu o provedených úkonech. 

Zákon �. 94/1963 Sb., o rodin�

Rodinné  právní  vztahy vytvá�ejí  zvláštní  a  relativn�  samostatný  typ

spole�enských vztah� v rámci práva soukromého, kdy se od jiných soukromoprávních vztah�

odlišuje  existence  osobního,  emocionálního  a  p�íbuzenského  vztahu.  V t�chto  rodinných

vztazích  hrají  d�ležitou  roli  morální pravidla.  V tomto  zákon�  má  proto  �ada  ustanovení

pouze morální  charakter,  zákon zde stanoví konkrétní  práva a povinnosti,  ale tyto práva a
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povinnosti  nejsou zákonem, a  tedy ani  soudn�,  vynutitelné.  Nap�íklad  v §18  je  v zákon�

uloženo manžel�m povinnost spolu žít, být si v�rni, vzájemn� respektovat svoji d�stojnost,

pomáhat si, spole�n� pe�ovat o d�ti a vytvá�et zdravé rodinné prost�edí.25 

1.7   N�které zahrani�ní právní úpravy domácího násilí  

Slovensko – úprava ve Slovenské republice vnáší do zákona zcela nový pohled na

�iny spáchané v rámci domácího násilí. Vychází z mezinárodních smluv o lidských právech a

dalších dokument�  a  považuje tento druh násilí  za porušení lidských práv bez  výjimky s

t�žším  následkem  pro  spole�nost,  rodinu  a  jedince,  než  je  násilí  páchané  na  ve�ejnosti.

Pachatelé domácího násilí mimo to, že porušují povinnosti obecn� uložené zákonem o rodin�,

zneužívají d�v�ru  rodinných  p�íslušník�,  zneužívají  jejich  loajalitu  i intimní informace o

�lenech rodiny.26

V roce 2001 byla schválena novela trestního zákona, kterou byl rozší�en § 215 o trestnosti týrání osob

blízkých. V sou�asné dob� jsou tak tímto paragrafem chrán�ni manželé, bývalí manželé, druzi/družky,

bývalí druzi/družky, sourozenci, osvojitelé, osvojenci, osoby, které žijí nebo žily ve stejné domácnosti.

Zákon27 stanoví, že týrání blízké a sv��ené osoby se dopustí „ten, kdo týrá blízkou osobu nebo osobu,

která je v jeho pé�i nebo výchov�, p�sobí jí fyzické utrpení nebo psychické utrpení zejména bitím,

kopáním,  údery,  zp�sobením  ran  a  popálenin  r�zného  druhu,  ponižováním,  pohrdavým

zacházením,  neustálým  sledováním,  vyhrožováním,  vyvoláváním  strachu  nebo  stresu,  násilnou

izolací, citovým vydíráním nebo jiným jednáním, které ohrožuje její fyzické nebo psychické zdraví,

nebo omezuje její  bezpe�nost,  bezd�vodným odpíráním stravy,  odpo�inku a  nebo spánku,  nebo

odpíráním  nezbytné  osobní  pé�e,  ošacení,  hygieny,  zdravotní  pé�e,  ubytování,  výchovy  nebo

vzd�lání,  nucením  k  žebrot�  nebo  vykonávání  �inností  vyžadujících  neúm�rnou  fyzickou  nebo

psychickou zát�ž s ohledem na její v�k nebo zdravotní stav nebo zp�sobilých poškodit jí  zdraví,

vystavováním  vlivu  látek  zp�sobilých  poškodit  jí  zdraví,  nebo  neod�vodn�ným  omezováním  v

p�ístupu k majetku, který má právo užívat.“

Trestné �iny proti rodin� a mládeži pat�í tedy do 3 hlavy trestního zákona

�. 300/2005 a nabyly ú�innosti od 1.1.2006 a jedná se tedy o § 208 tr.z. „Týranie blízkej

osoby a zverenej osoby“28
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Nestátní organizace

Na Slovensku  bylo  založeno  sdružení  organizací  zabývajících  se  domácím  násilím

s názvem  „Liga  za život  bez násilia“. Liga  za život  bez násilia  má  celkem 37 �len�  a  poskytuje

podporu ob�tem fyzického i psychického násilí, a� už se jedná o ženy, d�ti nebo muže. Cílem tohoto

sdružení  je  vytvo�ení  sít�  sociální  pomoci  na území  celého  Slovenska  a  zefektivn�ní  pomoci

poskytované ob�tem domácího násilí. Liga za život bez násilia také definuje klady a zápory systému

pomoci  ob�tem domácího  násilí  a  navrhuje  pot�ebné  zm�ny.  Usiluje  o vypracování  preventivních

program� a kampaní orientovaných na snižování tolerance ve�ejnosti v��i násilí.

Aliancia žien

Aliancia žien vznikla v roce 1994 jako ob�anskoprávní organizace zabývající se

právy žen. Zam��uje se zejména na domácí násilí, obchod se ženami, nucenou prostituci a

reproduk�ní práva žen (tedy možnost samostatn� se rozhodnout o po�tu d�tí a dob�, kdy se

mají narodit). V roce 2000 Aliancia žien založila tís�ovou linku pro ob�ti domácího násilí,

pozd�ji vzniklo ješt� krizové centrum.

Tato  instituce  je  spoluzakladatelem organizace  „Možnos�  volby“,  která  se  orientuje

na práva žen a d�tí a zejména reproduk�ní právo žen. Aliancia žien realizuje vzd�lávání pracovník�

p�sobících v oblasti domácího násilí, podílí se na hodnocení legislativy Slovenské republiky a podává

návrhy na pot�ebné zm�ny. Mimo jiné se také v�nuje publika�ní �innosti.

Fenestra

Fenestra je zájmové sdružení žen, které se zabývá problematikou týraných žen

a d�tí a usiluje o zm�nu a zlepšení jejich situace. Fenestra mapuje efektivní postupy vedoucí

k ochran�  ob�tí  domácího  násilí  a  snaží  se  své  poznatky  ší�it  i  mezi ostatní  instituce  a

pracovníky, kte�í se ve své profesi setkávají s týranými ženami a d�tmi. 

Fenestra  provozuje  Krizové  centrum Fenestra,  které  vzniklo  v roce  1999  a  je

zam��eno  na pomoc  ženám  ob�tem  domácího  a  partnerského  násilí.  Fenestra  nabízí  i

telefonickou krizovou  intervenci,  tato  linka  ale  není  v provozu  non-stop.  Dále  je  ob�tem

poskytováno sociáln� právní poradenství, právní pomoc (bezplatné zastupování advokátem) a

sociální asistence p�i jednání na ú�adech a institucích.

Pro  ženy,  které  se  staly  ob�tí  domácího  násilí,  jejich  situace  je  stabilizovaná
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a žijí v bezpe�ném prost�edí, jsou realizovány podp�rné skupiny. Pro d�ti klientek jsou ur�eny

individuální a skupinové terapie zam��ené na zvládání emocionálních stav� a vyrovnání se

s obtížnou situací. Pro d�ti jsou také po�ádány rekondi�ní pobyty.

Statistiky

• Trestný �in sv��ené a blízké osoby

Také  na Slovensku  p�edstavuje  domácí  násilí  nej�ast�jší  formu  násilných

trestných �in�, více jak t�i �tvrtiny násilných �in� proti ženám jsou spáchány v domácnosti.

V roce 2006 bylo na Slovensku spácháno celkem 388 �in� týrání blízké  a sv��ené osoby, což

je o 8 p�ípad� více než v p�edchozím roce. Dále bylo evidováno celkem 181 p�ípad� vydírání,

oproti roku 2005 tak došlo k nár�stu o 7 p�ípad�. Je nutné, abych podotkla, že týrání blízké

osoby  se  stalo  trestným  �inem  teprve  na konci  roku  2002.  K 1. 9. 2002 totiž  vstoupila

v ú�innost novela trestního zákoníku, která považuje za osobu blízkou také bývalé manžely,

druhy,  bývalé  druhy,  rodi�e  spole�ného  dít�te  a  osoby,  které  žijí  �i  žily  ve spole�né

domácnosti s pachatelem násilného �inu. V roce 2003 tak došlo k masivnímu nár�stu po�tu

evidovaných trestných �in� týrání sv��ené a blízké osoby. Do té doby byly registrovány jen

trestné �iny týrání sv��ené osoby.29 

Rakousko – spolkový zákon o ochran�  p�ed násilím v rodin�  z roku 1996, ve

zn�ní zákona z roku 1999, v § 382b vychází z toho, že soud m�že osob�,  která blízkému

rodinnému  p�íslušníku  zp�sobila  újmu  fyzickým  útokem,  hrozbou  fyzického  útoku  nebo

chováním vedoucím ke zna�né psychické újm� na zdraví �iní další soužití nep�ijatelným, na

její žádost uložit n�které  z p�edb�žných opat�ení omezujících pachatele a ochra�ujících ob��.

Zákon se vztahuje na manžely, druha a družku, sourozence a p�íbuzné v první linii, v�etn�

adoptivních d�tí a d�tí sv��ených do p�stounské pé�e, jakož i adoptivních rodi�� a p�stoun�,

sourozenc� manžela nebo druha, pokud žijí s odp�rcem ve stejné domácnosti nebo v ní žili v

posledních t�ech m�sících p�ed podáním žádosti. 

V kv�tnu 1997 vstoupil v platnost Spolkový zákon na ochranu p�ed domácím násilím.

Evropskou unií byl ozna�en jako tzv. best practice, tedy nejlepší p�ístup k �ešení.

Sou�asn� s tímto zákonem byly zm�n�ny i jiné právní normy jako zákon o policii,

29  http://www.mvcr.cz  
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zákon o exekuci apod. V roce 2000 a 2004 byl zákon na ochranu p�ed domácím násilím

novelizován. Od roku 2006 je v Rakousku trestné také pronásledování. 

Rakouský model se stal vzorem i pro další evropské úpravy, kdy z t�chto zkušeností

vychází i �eské zákonodárství pro tuto oblast. Více než desetileté zkušenosti s jeho

fungováním v praxi pak jeho aplikací potvrzují.30

• Rakousko má vybudovaný systém podpory ob�tí.  Existuje zde celkem 9 interven�ních

center  (v  každé zemi jedno),  které poskytují  ob�tem domácího násilí  psychologickou,

právní a jinou pomoc. Tato interven�ní centra jsou financována z prost�edk� Ministerstva

vnitra a Ministerstva pro zdraví a záležitosti žen. Právní základ financování t�chto center

je obsažen v policejním zákon�.  Policie má povinnost informovat interven�ní centra  o

rozhodnutích o vykázání, která vydala. Interven�ní centra mohou na základ� získaných

informací a podn�t� sama proaktivn� oslovit ob�� domácího násilí  a nabídnout jí právní

poradenství  a  psychologickou  pomoc.  Na  druhé  stran�  ale  zástupkyn�  t�chto  center

zd�raznila,  že  je  po�ítáno  také  s aktivním p�ístupem ze  strany  ob�tí.  Ta  je  zpravidla

pozvána  p�ímo  do  interven�ního  centra.  Pokud  by  ob��  byla  ze  vzdálené  lokality

(interven�ní  centrum  je  vždy  jedno  v zemi),  je  možné  sch�zku  domluvit  v n�jakém

bližším  m�st�,  za  tím  ú�elem interven�ní  centrum požádá  o  pomoc  p�íslušné  orgány

samosprávy daného m�sta, aby jim umožnili se sejít v budov� nap�. Magistrátu apod. Na

dotaz, zda pracovníci interven�ních center navštíví ob�� p�ímo u ní doma v jejím obydlí,

bylo  sd�leno,  že  taková  praxe  není  zavedena,  ovšem  není  tato  možnost  vylou�ena.

Zd�razn�na však byla p�edevším aktivita samotné ob�ti , která by se m�la projevit nap�.

práv� v tom, že se ob�� dostaví do interven�ního centra, p�íp. na jiné ur�ené místo.

• V Rakousku existuje také 25 za�ízení  pro  ob�ti  (obdoba azylových  dom�),  která jsou

financována  p�edevším  národními  vládami  jednotlivých  zemí.  Navíc  zde  existují

specifické organizace pro uprchlíky a migranty a dále pro d�ti,  které se staly ob��mi

domácího násilí.

N�mecko –  zákon pro zlepšení ob�anskoprávní ochrany v p�ípad� násilných �in�

a omezování osobní svobody a zárove� i usnadn�ní p�enechání bytu manžel� p�i rozluce z

roku 2002 (zákon o ochran�  p�ed násilím) stanoví, že zp�sobila-li jedna osoba jiné osob�

3 0 Vo�ková,J, Spoustová,I :“ Domácí násilí v �eském právu z pohledu žen“, PROFEM 2008, str. 182 
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protiprávn�  t�lesné zran�ní, újmu na zdraví nebo omezila-li její svobodu, je soud povinen

provést na návrh takto poškozené osoby opat�ení pot�ebná k zamezení dalšího poškození této

osoby. Následuje vý�et p�edb�žných ochranných opat�ení omezujících pachatele. Ustanovení

platí  i  pro  situace,  kdy  „ur�itá  osoba  vyhrožuje  v  rozporu  se  zákonem  druhé  osob�

poškozením života, t�lesným zran�ním, újmou na zdraví nebo omezováním osobní svobody

nebo ur�itá osoba protiprávn� a úmysln� vnikne do bytu druhé osoby nebo do prostor v jejím

vlastnictví,  druhou  osobu  obt�žuje  nevhodným  zp�sobem  tím,  že  proti  její  jednozna�n�

vyjád�ené  v�li  opakovan�  omezuje  její  osobní  svobodu  nebo  ji  pronásleduje  za  použití

telekomunika�ních prost�edk�“.31

Nizozemí –  zde  neexistuje  zvláštní  právní  norma,  která  by  upravovala  postih

domácího násilí,  ale domácí násilí  je trestné jako kterékoliv jiné sexuální  nebo psychické

násilí. U trestných �in� ublížení na zdraví a týrání se tresty zvyšují o jednu t�etinu základní

trestní sazby, pokud  se viník dopustí trestného �inu v��i své matce, svému zákonnému otci,

své  manželce,  manželovi  nebo  svému  dít�ti.  Trestní  stíhání  je  zahajováno  bez  souhlasu

poškozeného.  Pro  ú�ely policejní  praxe  se  pod  pojmem domácího  násilí  rozumí  fyzické,

psychické a sexuální násilí  (zneužívání) v rodin�.  Nizozemský trestní zákon dále upravuje

novou  skutkovou  podstatu  trestného  �inu  „slíd�ní“.  Toho  se  dopouští  ten,  kdo  zám�rn�,

svévoln�  a opakovan�  sleduje druhou osobu, a tím tomu, kdo je sledován, p�sobí emo�ní

utrpení nebo v n�m vzbuzuje strach z násilného útoku.  

Velká  Británie –  nemá  speciální  zákon  o  ochran�  p�ed  domácím  násilím.

Operativní  definice  metropolitní  policie  považuje  za  domácí  násilí  „jakýkoliv  výskyt

ohrožujícího  chování,  násilí  nebo  zneužití  (psychického,  fyzického,  sexuálního,

ekonomického nebo emocionálního) mezi dosp�lými osobami, které jsou nebo v minulosti

byly intimními partnery nebo �leny jedné rodiny, a to bez ohledu na pohlaví“. Útok vedený

n�kým,  koho žena  zná  nebo  s  kým žije,  je  trestním  právem posuzován  jako  trestný  �in

zp�sobený  neznámou  osobou.  Každý  má  právo  na  ochranu  p�ed  násilím.  Ochranu  p�ed

domácím násilím poskytuje  právo  ob�anské  i  trestní.  V ob�anském právu  lze  postupovat

podle zákona o právu rodinném z roku 1996 a podle zákona o d�tech z roku 1998. Tyto

zákony se však v p�ípadech domácího násilí oproti institut�m trestním používají jen z�ídka.

Mezi  opat�ení  trestn�právní  spadá  nap�.  zákon o obt�žování  z  roku 1997,  který upravuje

3 1 R	ŽI�KA, M. Domácí násilí - impulsy ze zahrani�ních trestn�procesních úprav, návrhy de lege ferenda pro
trestní právo.Trestn�právní revue �. 8. Praha : C.H.Beck, 2003. 5 s. 
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trestný �in „obt�žování“ a trestný �in „vystavení jiné osoby strachu z násilí“. P�i odsouzení za

n�kterých z t�chto trestných �in� vydá soud rozhodnutí, které p�ikazuje odsouzenému zdržet

se ur�itého jednání. Porušení zákona je trestným �inem. Zákon o deliktech proti osob� z roku

1861 postihuje jednání, která m�la za následek ublížení na zdraví nebo újmu na zdraví (i

psychickou),32 úmyslné zran�ní, znásiln�ní, omezování osobní svobody (ženy mužem), pokus

vraždy, pohr�žky usmrcením.

  1.8  Díl�í záv�r  

Úvahy de lege lata (z  hlediska platného zákona) a de lege ferenda (z hlediska

p�ipravovaného zákona, z hlediska postulované právní úpravy) by se nem�ly omezovat pouze

na trestní zákon. Za  zásadní je t�eba považovat zejména to, aby platná právní úprava byla

provázaná s ustanoveními zákon�  a jiných právních p�edpis�  v netrestní oblasti.  Tedy,  aby

trestn�právní  opat�ení  byla  dopln�na  opat�eními  v jiných  právních  odv�tvích  práva

ob�anského,  správního  apod.  D�ležité  je  i  uplat�ování  prvk�  mediace  a  probace,  aby se

v mí�e co možná nejv�tší ve vztahu k fenoménu domácího násilí uplat�oval multidisciplinární

p�ístup – problém domácího násilí by m�l být �ešen spole�n� odborníky z oblasti ob�anského,

rodinného, správního a trestního práva – bez n�hož lze st�ží o�ekávat vymýcení nebo alespo�

omezení toho závažného jevu.  

Trestní  právo  má  subsidiární  úlohu  v právním  �ádu,  poskytuje  ochranu  t�m

nejcenn�jším statk�m p�ed p�ípady porušení �i ohrožení a nastupuje tam, kde jiné prost�edky

�ešení jsou neú�inné nebo nedosta�ují. Jak jsem tedy již nastínila výše,  uvedené evropské

státy mají domácí násilí zakotvené ve svých právních systémech. 

3 2 R	ŽI�KA, M. Domácí násilí - impulsy ze zahrani�ních trestn�procesních úprav, návrhy de lege ferenda pro
trestní  právo.Trestn�právní revue �. 8. Praha : C.H.Beck, 2003. 5 s. 
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2.Vznik interdisciplinárních týmu v �eské
republice

2.1„Modelový mezioborový projekt k vytvo�ení právního
rámce a metodických postup� pro zavedení
interdisciplinárních tým�

Omezování všech forem násilí pat�í k zásadním úkol�m resortu vnitra. Jednou z

forem každodenního násilí,  se  kterým se policisté  setkávají,  je  násilí,   jehož ob��mi jsou

p�evážn�  ženy.  Potla�ování  násilí  na  ženách  je  od  roku  1998  sou�ástí  programového

dokumentu vlády "Priority a postupy vlády p�i prosazování rovnosti muž� a žen". I z tohoto

d�vodu se stalo úsilí  o systémové �ešení problematiky eliminace domácího násilí  sou�ástí

Priorit  Ministerstva  vnitra  �R  p�i  prosazování  rovnosti  muž�  a  žen.  Nezbytným

p�edpokladem systémového �ešení této komplikované problematiky je ú�inná ochrana p�ed

domácím násilím a náprava jeho následk�,  která vyžaduje v rovin�  legislativní sou�innost

ministerstev vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních v�cí, zdravotnictví i ministerstva školství

mládeže  a  t�lovýchovy  a  v  praktické  rovin�  také  spolupráci  samosprávných  orgán�  a

nestátních neziskových organizací. Práv� Ministerstvo vnitra se vzhledem ke své p�sobnosti

stalo rozhodujícím zast�ešujícím nositelem �ešení uvedeného problému mezi všemi složkami

spole�nosti. Proto k pln�ní úkolu navrhnout koncepci spojení zdravotní, sociální    a policejní

pomoci p�i odhalování a stíhání p�ípad� násilí na ženách, ustanovil v dubnu roku 2002 ministr

vnitra meziresortní pracovní skupinu zástupc� a zástupky� odpov�dných resort� a nevládního

sektoru. Cíl byl od po�átku jasný - navrhnout koncepci koordinovaného a efektivního systému

boje proti násilí na ženách a vytvo�it bázi pro praktické postupy v oblasti �ešení problému

domácího  násilí  v  �eské  republice.  S  ohledem  na  shora  uvedené  skute�nosti  zpracovala

meziresortní skupina pro zdravotní, sociální a policejní pomoc p�i odhalování a stíhání násilí

na  ženách  návrh  „Modelového  mezioborového  projektu  k  vytvo�ení  právního  rámce  a

metodických postup� pro zavedení interdisciplinárních tým�, spojujících zdravotní, sociální a

policejní pomoc p�i odhalování a stíhání p�ípad� domácího násilí“. Projekt byl realizován v

roce  2003  s  využitím  osv�d�eného  nástroje  k  systémovému  �ešení  obdobných

komplikovaných  spole�enských  problém�  -  panelovou  odbornou  diskusi  u  šesti  kulatých

stol�.  Setkání u šesti  kulatých stol�  byla vedena snahou seznámit  se s názory ú�astník�  -
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odborník�, vybraných expert� a p�edstavitel� politického i ve�ejného života na tento problém

a spole�n� hledat konstruktivní �ešení. Výstupy, které byly p�edloženy vlád� �eské republiky,

daly sm�r reálným krok�m a strategiím, vedoucím k omezování domácího násilí, sm��ovaly k

zajišt�ní maximální možné ochrany ob�tem domácího násilí, ke konkrétní pomoci rodinám

postiženým domácím násilím a k vyjád�ení jasného oficiálního postoje státu, že domácí násilí

nebude v naší republice promíjeno 33ani tolerováno.

P�EDKLÁDACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

Povinnost  �ešit  problematiku  domácího  násilí  vyplývá  pro  �eskou  republiku

z mezinárodních úmluv, p�ijatých v rámci Organizace spojených národ�, zvlášt� z Úmluvy

o odstran�ní všech forem diskriminace žen  34(dále jen Úmluva). Podle �lánku 2 Úmluvy je

�eská republika povinna " p�ijmout p�íslušná legislativní a jiná opat�ení, v�etn� sankcí tam,

kde jich bude t�eba, zakazující veškerou diskriminaci žen, zavést právní ochranu práv žen na

rovném základ�  s  muži,  zajiš�ovat  prost�ednictvím p�íslušných  národních  soud�  a  jiných

ve�ejných institucí ú�innou ochranu žen proti jakémukoliv aktu diskriminace, p�ijímat veškerá

p�íslušná opat�ení  pro  odstra�ování  diskriminace  žen jakoukoliv  osobou,  organizací,  nebo

podnikem, p�ijímat veškerá p�íslušná opat�ení, v�etn� opat�ení legislativních, ke zm�n� nebo

zrušení existujících zákon�,  p�edpis�,  oby�ej�  nebo praktik,  které p�edstavují  diskriminaci

žen". O pln�ní závazk� vyplývajících z Úmluvy je �eská republika povinna podávat Výboru

OSN pro  odstran�ní  diskriminace žen (dále jen Výbor)  každé �ty�i  roky zprávu  o pln�ní

doporu�ení a o pokroku, který byl dosažen. 35 Problematika násilí na ženách je rovn�ž jednou z

33  Www.mvcr.cz
�4 �eská republika(dále jen „�R“) sukcedovala ke dni svého vzniku, k 1. lednu 1993, do všech mezinárodních

závazk� �eské

a Slovenské federativní republiky. Od okamžiku svého vzniku tak je 
R smluvní stranou Úmluvy o odstran�ní
všech foremdiskriminace žen (dále jen „Úmluva“), kterou bývalá �eskoslovenská socialistická republika podepsala dne 17.
�ervence1980, ratifika�ní listina byla po vyjád�ení souhlasu federálního shromážd�ní �eskoslovenské socialistické republiky
a ratifikaci prezidentem uložena dne 16. února 1982. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákon� jako vyhláška
ministrazahrani�ních v�cí �eskoslovenské socialistické republiky �.62/1987 Sb.

�5  V souladu s �l.18 odstavcem 1 Úmluvy p�edloží �eská republika Výboru OSN pro odstran�ní diskriminace žen v

roce 2004T�etí periodickou zprávu o pln�ní závazk� plynoucích z Úmluvy.3Základní mezinárodní dokumenty a úmluvy
vztahující se k lidským práv�m a ochran� žen p�ed násilím

A. Mezinárodní dokumentyVšeobecná deklarace lidských práv (Universal Declaration on Human Rights,
1948)Mezinárodní pakt o ob�anských a politických právech (�. 120/1976 Sb. – International Covenant on Civil and
PoliticalRights, 16.12.1966)Mezinárodní pakt o hospodá�ských, sociálních a kulturních právech (�. 120/1976 Sb. –
International Convention onEconomic, Social and Cultural Rights, 16.12.1966, �R ratifikováno 1.1.1993)Úmluva OSN o
potla�ování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob (z 2.12.1949 – International Convention onSuppression
and Abolition of the Trade in People and Exploitation of Prostitution of Others, 1949)Úmluva o právech dít�te (z
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kritických  oblastí  Pekingské  ak�ní  platformy. Vláda �eské  republiky za�ala  systematicky

napl�ovat záv�ry Ak�ní platformy p�ijaté na V. sv�tové konferenci o ženách v Pekingu v roce

1995 až od po�átku roku 1998, kdy ministr práce a sociálních v�cí,  který byl na základ�

usnesení vlády �.6/98 pov��en koordinací  vnitrostátní  agendy týkající  se postavení žen ve

spole�nosti, p�edložil vlád� návrh " Priorit a postup� vlády p�i prosazování rovnosti muž� a

žen".  Opat�ení,  navrhovaná  v  rámci  programu "Priority  a  postupy vlády  p�i  prosazování

rovnosti muž� a žen" (dále jen „Priority“), ke spln�ní požadavk� vyplývajících pro �eskou

republiku z Pekingské ak�ní platformy a dalších mezinárodních úmluv36
 v oblasti ochrany žen

p�ed násilím do realizace tohoto dokumentu, p�edpokládala 37nutnost:

•  Vyhodnotit  efektivnost  stávajících  právních  p�edpis�  ve  vztahu  k  novým

projev�m násilí páchaného na ženách, mj. obchodu se ženami, domácímu násilí a sexuálnímu

obt�žování. Pokud výsledky tohoto vyhodnocení prokážou nedostate�nost stávajících postih�,

budou  navržena  opat�ení  k  jejich  zefektivn�ní.  V dané  souvislosti  navrhnout  opat�ení  na

ochranu sv�dk� - žen, které se staly ob��mi obchodu se ženami.

•  Podporovat p�sobení interdisciplinárních tým�  spojujících zdravotní, sociální,

právní  a policejní pomoc p�i odhalování a stíhání p�ípad� násilí na ženách. Naléhavost �ešení

problematiky  násilí  na  ženách  se  od  roku  1998  až  do  sou�asnosti  promítala  do  úkol�

ukládaných v Prioritách. Výbor, který dne 8. srpna 2002 zhodnotil druhou pravidelnou zprávu

20.11.1989, �. 104/1991 Sb., �R ratifikováno 22.2.1993)Úmluva OSN proti mu�ení a jinému krutému, nelidskému �i
ponižujícímu zacházení nebo trestání (z 10.12.1984, �.143/1998, �R ratifikováno 1.1.1993)Deklarace OSN �. 40/34 z
29.11.1985 O základních principech spravedlnosti pro ob�ti trestného �inu a pro ob�ti ; zneužitímoci.B. Ochrana
lidských práv na p�d� EvropyÚmluva o ochran� lidských práv a základních svobod ve zn�ní protokol� �. 3, 5 a 8 (�.
209/1992 Sb.)Evropská úmluva o odškod�ování ob�tí násilných trestných �in� (�. 141/2000 Sb. MS). Závazky plynoucí z této
úmluvy mimo jiné �áste�n� napln�ny p�ijetím zákona . �. 209/1997 Sb., o poskytování pen�žité pomoci ob�tem trestné
�innosti.Evropská úmluva o zabrán�ní mu�ení a nelidskému �i ponižujícímu zacházení nebo trestání z 23.12.1992 (�. 9/1996
Sb.).Oba protokoly k Úmluv� ratifikované dne 7.9.1995 dosud nebyly vyhlášeny.Sm�rnice 2000/43/ES k diskriminaci na
základ� rasového nebo etnického p�vodu a Sm�rnice 2000/78/ES, kterou se stanovíobecný rámec pro rovné zacházení v
zam�stnání a povolání..

�6 Rozhodnutí Rady Evropy o postavení ob�ti v trestním �ízení z 15.3.2001.Doporu�ení Rady Evropy �.

(85)11 o postavení ob�ti v rámci trestního práva a �ízení.Doporu�ení Rady Evropy �. (87)21 o pomoci ob�tem a
o prevenci viktimizace.Dokumenty o ochran� žen p�ed násilímÚmluva o odstran�ní všech forem diskriminace
žen (�. 62/1987 Sb. – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women –
CEDAW,18.12.1979, �R ratifikováno 22.2.1993). Op�ní protokol k Úmluv� o odstran�ní všech forem
diskriminace žen (�. 57/2001 Sb. MS p�ijatý dne 6.10.1999 v New Yorku) Deklarace o odstran�ní násilí na
ženách (Declaration on the Elimination of Violence against Women schválená generálním shromážd�ním
OSN v prosinci 1993) Víde�ská deklarace p�ijata na Sv�tové konferenci o lidských právech v �ervnu 1993
ve Vídni.

3 7 Www.mvcr.cz
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�eské republiky o pln�ní Úmluvy za období od 1. ledna 1995 do 30. �ervna 1999 vyjád�il

znepokojení  nad  p�etrvávajícím násilím na  ženách  a  dívkách,  v�etn�  domácího násilí.  Ve

svých  záv�re�ných  doporu�eních  Výbor  vyzývá  �eskou  republiku  zejména  k  zavedení

komplexních opat�ení,  ke stíhání a trestání takovéhoto násilí, k zajišt�ní pot�ebné pomoci

jeho ob�tem. Výbor žádá �eskou republiku, aby p�ijala zákon o domácím násilí a doporu�uje,

p�ijmout konkrétní opat�ení, aby si  státní ú�edníci, zejména p�íslušníci donucovacích orgán�,

soudci, zdravotníci a sociální pracovníci byli pln�  v�domi všech forem násilí  na ženách a

požaduje zvýšení osv�ty , aby se takové násilí  stalo spole�ensky a moráln�  nep�ijatelným.

Nedosta�ující pln�ní opat�ení uložených v Prioritách vyústilo v roce 2001 v aktualizaci úkol�

.

2.2 Informace o pln�ní opat�ení pro zavedení
interdisciplinárních tým� - rok 2007

Úvod

Povinnost  �ešit  problematiku  domácího  násilí  vyplývá  pro  �eskou  republiku

z mezinárodních úmluv p�ijatých v rámci Organizace spojených národ�,  zvlášt�  z Úmluvy

o  odstran�ní  všech  forem  diskriminace  žen  38(dále  jen  Úmluva).  O  pln�ní  závazk�

vyplývajících z Úmluvy je  �eská republika povinna podávat  Výboru OSN pro odstran�ní

diskriminace žen (dále jen Výbor) každé �ty�i roky zprávu o pln�ní doporu�ení a o pokroku,

který  byl  dosažen.39Problematika  násilí  na  ženách  je  rovn�ž  jednou  z  kritických  oblastí

Pekingské ak�ní platformy. Její záv�ry, p�ijaté na V. sv�tové konferenci o ženách v Pekingu v

roce 1995, za�ala vláda �eské republiky systematicky napl�ovat od roku 1998, kdy ministr

práce  a  sociálních  v�cí,  který byl  na  základ�  usnesení  vlády �.  6/98  pov��en  koordinací

vnitrostátní agendy týkající se postavení žen ve spole�nosti, p�edložil vlád� návrh "Priorit a

postup� vlády p�i prosazování rovnosti muž� a žen". Sou�ástí opat�ení, každoro�n� vládou

schvalovaných v rámci programu "Priority a postupy vlády p�i prosazování rovnosti muž� a
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žen", byly postupy k �ešení problematiky násilí na ženách, v�etn� domácího násilí. Výbor,

který dne 17. srpna 2006 zhodnotil t�etí pravidelnou zprávu �eské republiky o pln�ní Úmluvy

za období 1999 - 2003 p�ivítal p�ijetí novely trestního zákona, která trestá40 domácí násilí, a

zákon �.  135/2006 Sb.,  kterým se m�ní  n�které zákony v  oblasti  ochrany p�ed  domácím

násilím.  Sou�asn�  Výbor  požádal  �eskou republiku,  aby zajistila  úplnou  implementaci  a

detailní kontrolu ú�innosti výše uvedeného zákona.41 

Situace na poli ochrany p�ed domácím násilím a nápravy jeho následk� v

�eské republice v letech 2002 - 2007.

Vzhledem k absenci  systémového p�ístupu k �ešení  otázky násilí  na ženách  v

�eské republice,  byla v souladu s opat�eními vyplývajícími z "Priorit a postup�  vlády p�i

prosazování  rovnosti  muž�  a  žen",  pod  vedením  Ministerstva  vnitra  �eské  republiky

vytvo�ena v roce 2002 meziresortní pracovní skupina, do níž byli nominováni zástupci/kyn�

zainteresovaných resort� a t�í nevládních neziskových organizací. Tato skupina realizovala v

letech  2002  -  2004  "Modelový  mezioborový  projekt  k  vytvo�ení  právního  rámce  a

metodických postup� pro zavedení interdisciplinárních tým�, spojujících zdravotní, sociální a

policejní  pomoc  p�i  odhalování  a  stíhání  p�ípad�  domácího  násilí"  (dále  jen  "Projekt").

Projekt  se stal  prvním krokem ke zpracování  koncepce a zavedení systému koordinované

mezioborové spolupráce sm��ující k eliminaci násilí na ženách v �eské republice. V letech

2001  až  2007  realizoval  Bílý  kruh  bezpe�í  o.s.  rozsáhlý  projekt  zam��ený  na  zm�nu

legislativy a praxe v oblasti ochrany p�ed domácím násilím. V rámci Aliance proti domácímu

násilí, jež vznikla na p�d� Poslanecké sn�movny Parlamentu �R, pracovala expertní skupina,

která v roce 2004 p�ipravila paragrafované zn�ní zákona o ochran� p�ed domácím násilím.

Cestou poslanecké iniciativy byl zákon p�edložen a nabyl  ú�innosti 1. 1. 200742.  Zákon �.

135/2006 Sb., kterým se m�ní n�které zákony v oblasti ochrany p�ed domácím násilím (dále

jen zákon o ochran� p�ed domácím násilím), vytvá�í ucelený právní rámec prevence domácího

násilí, a to p�ekažením nebezpe�ných útok� proti životu a zdraví prost�ednictvím policejního

vykázání  (do�asné  separace  osoby násilné  od  osoby ohrožené).  Dále  upravuje  podmínky
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poskytování  bezprost�ední  psychologické  a  sociáln�-právní  pomoci  osobám  ohroženým

domácím násilím  v  interven�ních  centrech  a  interdisciplinární  spolupráce  mezi  státními,

komunálními  a  nestátními  organizacemi,  které  se  podílejí  na  prevenci  domácího  násilí  a

pomoci  ohroženým  osobám  a  jejich  nezletilým  d�tem.  Speciální  pracovišt�  poskytující

krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím Interven�ní centra,  43p�sobí v �eské

republice od 1. ledna 2007. Pokud riziko dalšího násilí trvá,  poskytuje osobám ohroženým

domácím násilím soudní ochranu (personální  i teritoriální) nové p�edb�žné opat�ení, které

bylo vloženo do ob�anského soudního �ádu.

Neocenitelným p�ínosem pro aplikaci zákona o ochran� p�ed domácím násilím do

praxe bylo zpracování metodiky, dokumentace, instruktážních karet a vytvo�ení lektorského

fondu, který je používán k proškolování sociálních pracovník�, policist�, strážník�, soudc�,

léka��,  pracovník�  orgán�  sociáln�-právní  ochrany  d�tí,  p�estupkových  komisí,  obecních

ú�ad�  a  ostatních  odborník�  p�icházejících  do  kontaktu  s  osobami  ohroženými  domácím

násilím.

Vyhodnocení ú�innosti zákona o ochran� p�ed domácím násilím v roce 2007448

V roce 2007 bylo v �eské republice prost�ednictvím Interven�ních center (dále

jen IC) celkem evidováno 862 rozhodnutí Policie �eské republiky o vykázání nebo zákazu

vstupu  násilné  osoby  do  spole�ného  obydlí.  Policie  v  t�chto  p�ípadech  p�ihlížela  k

p�edchozím incident�m a hodnotila rizikovost aktuální situace. Rozhodnutí o vykázání/zákazu

vstupu  m�lo  preventivní  charakter  a  odvracelo  aktuáln�  hrozící  násilný útok.  Opakované

vykázání  bylo´zaznamenáno  u  58  osob  a  u  n�kterých  mohla  Policie  �eské  republiky  na

základ� vlastních zjišt�ní zahájit i bez souhlasu poškozeného trestní stíhání násilné osoby pro

trestný �in dle § 215a trestního zákona. V souvislosti s 862 p�ípady vykázání/zákazu vstupu

bylo domácím násilím bezprost�edn�  ohroženo 892 dosp�lých osob, z  toho 858 žen a 34

muž�. Ve sledovaném období Policie �eské republiky evidovala celkem 941 d�tí p�ítomných

policejnímu zásahu i  násilnému incidentu,  který zákroku p�edcházel.  Ostatní  d�ti  v t�chto

domácnostech  byly  v  dob�  zákroku  policie  mimo  domácnost  a  jejich  po�et  není  policií

zjiš�ován. Podle informací  získaných interven�ními centry je t�chto d�tí  dvakrát  více  než

zjiš�uje Policie �eské republiky.  Celkem tedy bylo ve sledovaném období p�ímo ohroženo
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domácím násilím 1 833 osob (dosp�lé ohrožené osoby + d�ti p�ítomné násilnému incidentu a

zákroku  Policie  �eské  republiky),  kterým  institut  vykázání  zajistil  ochranu  p�ed  dalším

násilím. V p�ípadech domácího násilí bylo v roce 2007 ze spole�ného obydlí vykázáno 854

muž� a 8 žen. Z hlediska vztahu mezi osobou násilnou a ohroženou p�evládá vztah manželský

467  p�ípad�  (54  %),  následuje  vztah  druh/družka  205  p�ípad�,  mezigenera�ní  násilí  134

p�ípad�  a  rozvedení  manželé  55  p�ípad�.  K  malému  po�tu  vykázání  došlo  ve  vztazích

partnerských,  sourozeneckých  a  jiných.  Údaje  za  sledované  období  roku  2007  vykazují

zna�ný rozdíl mezi jednotlivými kraji. Ro�ní pr�m�r vykázání na jeden kraj je 61,6 p�ípad�. Z

hlediska45 absolutního  po�tu  vykázání,  došlo  k  nejv�tšímu  po�tu  t�chto  p�ípad�  v  kraji

Moravskoslezském 213 (tém��  25 %). Za ním následují kraje Jihomoravský (82), Ústecký

(81),  St�edo�eský (79).  V t�chto 4  krajích došlo v  roce  2007 k více  než  polovin�  všech

vykázání v zemi (52,8%). Ke kraj�m s nejmenším po�tem vykázání podle absolutních �ísel

pat�í kraje Plze�ský (16 v roce)   a Liberecký (30 v roce). V �eské republice p�sobí 15 IC v

každém kraji jedno,  v Moravskoslezském dv�, která poskytují povinn� pomoc všem osobám

ohroženým domácím násilím, to znamená nejen t�m, o kterých se dozví od Policie �eské

republiky na základ� vykázání zákazu vstupu, ale také t�m, kte�í se na IC obrátí tzv. p�ímo z

ulice.  Statistické  údaje  umož�ují  porovnat  veškeré  kontakty  s  t�mi,  které  se  uskute�nily

výhradn� na základ� p�edání informace  od Policie �eské republiky.

V  souvislosti  s  rozhodnutím  o  vykázání  se  v  roce  2007  uskute�nilo  3  942

evidovaných kontakt� s ohroženými osobami po vykázání (z toho 2 880 telefonických, 587

osobních v IC, 153 osobních v rámci výjezdu do bydlišt�, 322 písemných). Nestejnom�rn�

využívána  je  služba  IC  ze  strany  dalších  ohrožených  osob.  Patnáct  interven�ních  center

eviduje v roce 2007 celkem 5364 dalších kontakt� s uživateli služby (do tohoto po�tu nejsou

zaneseny kontakty profesní), kte�í hledají informace, radu, podporu a pomoc v souvislosti s

p�ípady domácího násilí. V pr�m�ru na jedno IC v roce 2007 p�ipadá 620 veškerých kontakt�

s uživateli služby. V pr�b�hu roku 2007, tj. prvního roku aplika�ní praxe zákona na ochranu

p�ed domácím násilím, se za�aly ohrožené osoby obracet  s žádostí  o vydání p�edb�žného

opat�ení na soudní ochranu p�ímo na civilní soudy, a to i v situacích, kterým nep�edcházelo

policejní  desetidenní  vykázání.  Z  celkového  po�tu  862  p�ípad�  policejních  rozhodnutí  o

vykázání/zákazu vstupu podaly ohrožené osoby v 337 p�ípadech žádost o vydání p�edb�žného

opat�ení soudu, kterým cht�ly vykázání prodloužit. V 73,5 % p�ípadech (tj. 190) soud. 
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Statistické údaje

Informace o p�ípadech domácího násilí, které se dostaly až do evidence orgán�

�inných v trestním �ízení a  které jsou p�edm�tem monitoringu (skute�ný po�et  p�ípad�  je

mnohonásobn� vyšší), jsou vymezeny rozsahem statistických údaj�, které jednotlivé orgány

�inné v trestním �ízení sledují. Statistické ukazatele byly rozší�eny tak, aby byly dostupné

informace nejen o pr�b�hu trestního �ízení, ale i o socio-demografických charakteristikách

násilných  a  ohrožených  osob   a  jejich  vzájemném vztahu.  Ze  statistických  list�  soud�  a

státních zastupitelství,  zpracovávaných dosud jen s ohledem na osobu pachatele,  nikoli na

osobu ob�ti, lze zjistit, kolik osob bylo stíháno, obžalováno, odsouzeno, jakého pohlaví byl

pachatel, pop�. zda se jednalo o osobu mladistvou. Navíc - pro statistické sledování trestného

�inu týrání osoby žijící46 ve spole�ném obydlí podle § 215a trestního zákona byl uveden v

roce 2007 do praxe program umož�ující sledovat - vedle trestn�právních aspekt�  - i vztah

mezi ob�tí  a pachatelem, tj.  manželé,  bývalí  manželé,  druh-družka, mezigenera�ní vztahy,

pop�.  osoby vzájemn�  cizí,  pouze  obývající  spole�né obydlí.  Dalším zdrojem poznatk�  o

výskytu domácího násilí v populaci �eské republiky jsou statistická data ze správního �ízení

ve  v�cech  p�estupk�  proti  ob�anskému soužití  podle  §  49  odst.1  písm.  a),  c),  e)  zákona

o p�estupcích. Získané informace nasv�d�ují tomu, že ublížení na cti, vyhrožování újmou na

zdravá drobná újma na zdraví, hrubé jednání a schválnosti provázejí soužití v �ad� domácností

s nezletilými d�tmi. Sou�asná úprava p�estupkového �ízení znemož�uje takové domácí násilí

mezi osobami blízkými ú�inn� �ešit a tím také výskytu efektivn� p�edcházet.

Nestátní neziskové organizace.

V roce 2007 došlo k dalšímu rozvoji v �innosti nestátních neziskových organizací.

N�které z nich významn� p�isp�ly k implementaci zákona o ochran� p�ed domácím násilím

do  praxe,  jiné  se  spíše  soust�edily  na  p�ímou,  déle  trvající  pomoc  osobám  ohroženým

domácím  násilím,  po�ádaly  seminá�e  pro  odbornou  i  laickou  ve�ejnost  se  zam��ením na

problematiku prevence domácího násilí a pomoci jeho ob�tem.

Bílý kruh bezpe�í, ob�anské sdružení pro pomoc ob�tem trestných �in� v �R

Pracuje od roku 1991, aktuáln� má 11 míst pomoci v �eské republice, ve kterých
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poskytuje odborné, bezplatné a diskrétní služby ob�tem, sv�dk�m a poz�stalým po ob�tech

trestných �in� a osobám ohroženým domácím násilím. Z celkového po�tu klient� tvo�í 80 %

ženy. 1. Údaje o poskytnuté pomoci Bílého kruhu bezpe�í v roce 2007: 

���DONA linka v nonstop provozu eviduje 3 880 volání. 

���Interven�ní centrum v Ostrav� eviduje 531 kontakt�, z toho 70 se týkalo

policejního vykázání. 

���Poradny a Centrála Bílého kruhu bezpe�í evidují 5 870 kontakt�. 

���Celkem v roce 2007 eviduje Bílý kruh bezpe�í 10 281 kontakt� s ob�any. V roce

2007 Bílý kruh bezpe�í zejména:

- Monitoroval a metodicky usm�r�oval aplika�ní praxi nového zákona na ochranu

p�ed domácím násilím a spolupracoval s 15 interven�ními centry ve všech krajích �eské

republiky, s Policejním prezidiem �eské republiky a s monitorovací skupinou p�i Ministerstvu

vnitra �eské republiky. Pravidelné m�sí�ní analýzy zasílal mj. Policejnímu prezidiu �eské

republiky. Zorganizoval celostátní poradu krajských metodik� pro domácí násilí s vedoucími

interven�ních center.

- Realizoval výcviky a školení pro policisty, soudce, sociální pracovníky. Po�et

proškolených osob p�esáhl �íslo 3000. P�i t�chto aktivitách spolupracoval s Vyšší odbornou

školou Ministerstva vnitra Praha, Policejní akademií �eské republiky, Justi�ní akademií,

odborem vzd�lávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra �eské republiky,

školními policejními st�edisky Policie �eské republiky a Správou hlavního m�sta Prahy

Policie �eské republiky.

- Zpracoval a distribuoval instruk�ní karty, manuály a pom�cky pro policisty

a pomáhající profesionály v kontaktu s p�ípady domácího násilí. 

- Spolupracoval s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti p�i návrzích

na novely OS a na p�íprav� zákona o Policii �eské republiky v �ástech týkajících se

vykázání.

- Opakovan� podal podn�t k zákonodárné iniciativ� s návrhem na zavedení

trestnosti „nebezpe�ného pronásledování“ (v zahrani�í trestný �in stalking). Bílý kruh bezpe�í

adresoval sv�j návrh ministru spravedlnosti v souvislosti s rekodifikací trestního zákona.

- Reprezentoval náš stát na Evropské konferenci v Lisabonu (prosinec 2007) s

vít�zným projektem v �eské republice zam��eným na prevenci kriminality.
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- P�edával v rámci evropského projektu své poznatky policejnímu sboru v Gruzii

a    to  ve spolupráci s Vyšší odbornou školou Ministerstva vnitra Praha.

- Podepsal Smlouvu o spolupráci s V�ze�skou službou �eské republiky, kterou

bezprost�edn� po podpisu aktivn� ob� strany zahájily.

- Zrekonstruoval své webové stránky domacinasili.cz, které v�noval aplika�ní

praxi nového zákona a prevenci p�ed domácím násilím.

Koordona – Koalice organizací proti domácímu násilí

Koordona9  sdružuje neziskové organizace, které se v rámci své �innosti zabývají

problematikou domácího násilí, násilí na ženách a právy žen, a to bu� formou p�ímé pomoci

ob�tem, �i realizací osv�tových kampaní, publika�ní �inností, vzd�láváním odborné i laické

ve�ejnosti a prosazováním systémových zm�n v této oblasti. Na pravidelných koordina�ních

sch�zkách jsou diskutovány aktuální kauzy vztahující se k situaci osob ohrožených domácím

násilím,  formulovány  tiskové  zprávy  reagující  na  tyto  aktuální  spole�enské  události  a  v

neposlední �ad�  jsou vytvá�eny spole�né strategie sm��ující  k zajišt�ní komplexní pomoci

osobám ohroženým domácím násilím.  V roce 2007 nap�.  vypracovala Koordona spole�né

standardy pro práci s osobami ohroženými 47domácím násilím. �lenské organizace Koordony

intenzivn�  spolupracují  s  místními  státními  i  nestátními  organizacemi.  Nap�.  v  Praze  se

Acorus,o.s., proFem, o.p.s. a ROSA, o.s. pravideln� zú�ast�ují mezirezortn� organizovaných

sch�zek v Interven�ním centru Praha.  ROSA,  o.s.  uspo�ádala  v  b�eznu 2007 pro sociální

pracovnice a pracovníky Interven�ních center školení o práci s ob��mi domácího násilí. Na

lokální úrovni dále nap�.  zorganizovala v kv�tnu 2007 Persefona,o.s. konferenci s názvem

„Bílá místa v pé�i pro ob�ti domácího násilí“ jako završení dvouletého projektu zam��eného

na  monitoring  pé�e  o  ob�ti  domácího  násilí.  V �ervnu  2007  prezentovala  Poradna  Elpis

Ostrava své služby spole�n� s Interven�ním centrem Slezské diakonie na konferenci st�ední

policejní školy v Brn� „Na jedné lodi“. V �íjnu 2007 uspo�ádala ROSA, o.s. školení pro 40

strážník� M�stské policie hlavního m�sta Prahy. V �íjnu až prosinci 2007 bylo ve spolupráci

proFem,  o.p.s.  a  Acorus,  o.s.  realizováno v  rámci  projektu  Join  the  Net  9  seminá��  pro

pracovnice  a  pracovníky  pomáhajících  profesí  na  téma  „Násilí  jako  p�í�ina  vzniku

posttraumatické stresové poruchy u žen a dívek“. V listopadu 2007 zorganizovala Persefona,

o.s.v  Brn�  panelovou diskusi  „Rok od vykázání“,  jíž  se  zú�astnili  zástupci  a  zástupkyn�

neziskového  sektoru,  policejního  sboru  i  interven�ního  centra.  Poradna  Elpis  Ostrava

47  Www.mvcr.cz
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uspo�ádala p�ednášku o službách ob�tem domácího násilí ve Vzd�lávacím st�edisku Ostrava,

dále p�ednášku - služby ob�tem domácího násilí pro studenty oboru Ošet�ovatelství Slezské

univerzity v Opav� a p�ednášku na téma domácí násilí v Krnov�. Na mezinárodní úrovni se

Koordona angažuje prost�ednictvím organizování vlastních konferencí a seminá��  nebo se

zástupci/kyn� jejích �lenských organizací aktivn� ú�astní konferencí a seminá�� v zahrani�í.

V  lednu  2007  zorganizovala  nap�.  proFem,  o.p.s.  mezinárodní  kongres  „Právem  proti

domácímu násilí“,  jehož tématem  9  V roce 2007 mezi �lenské organizace pat�ily:  v Praze

Acorus, o.s., ROSA, o.s., proFem, o.p.s., Charita �eská republika - projekt Magdala (sí�ový

projekt, který koordinuje pomoc ob�tem domácího násilí v charitních domovech pro matky s

d�tmi po celé �R), Élektra - centrum pomoci ženám zneužitým v d�tství, Persefona, o.s.,

Magdalenium, o.s., dále jsou �leny Koordony Ob�anská poradna Nymburk, Most     k životu,

o.p.s. (Trutnov), Slezská diakonie (Poradny Elpis v Ostrav�, Haví�ov� a T�inci) a Amnesty

International. byly aplika�ní metody a možnosti práva k problematice domácího násilí – násilí

na ženách, srovnání v evropském kontextu. V dubnu 2007 navštívilo ROSA, o.s. 8 žen ze

Srbska, aby si vym�nily s �eskými odbornicemi zkušenosti s vedením azylového domu. V

�íjnu  2007  proFem,  o.p.s.  ve  spolupráci  s  Acorus,  o.s.  uspo�ádalo  návšt�vu  ženských

organizací z Azerbajdžánu, v jejímž rámci prob�hla diskuze k domácímu násilí a plánování

spole�ných  projekt�.  V listopadu  2007  proFem,  o.p.s.  zorganizovala  návšt�vu  zástupky�

b�loruských ženských neziskových organizací k násilí na ženách  domácímu násilí, kde byla

zahájena p�íprava spole�ných aktivit a projektu. V listopadu 2007 se proFem, o.p.s. a ROSA,

o.s.  aktivn�  zú�astnily  mezinárodní  konference  „Stop  domácímu  násilí  na  ženách  10  let

rakouských  zákon�  proti  násilí  v  mezinárodním  kontextu“.  ROSA,  o.s.  se  dále  aktivn�

zú�astnila  mezinárodní  konference  euroregionu  Nisa  v  Görlitzu.  Projekt  ROSA,  o.s.

„Partnerství“ reprezentoval �eskou republiku na mezinárodní konferenci prevence kriminality

ECPA v Lisabonu konané v prosinci 2007. Mezi nejvýznamn�jší akce Koordony v roce 2007

pat�ilo zorganizování konference k problematice domácího násilí s názvem „A co p�ijde poté?

Když rozchodem partnerství domácí násilí  nekon�í… T�i  instrumenty v rukou násilník�  –

koho chrání stát?“.  Výsledky konference,  která se konala 21. listopadu 2007 v prostorách

Poslanecké sn�movny Parlamentu �R, potvrdily nezbytnost v�novat    se intenzivn�  jejím

témat�m a navrhnout radikální nápravu jak chyb�jící legislativy, tak zm�ny p�ístupu všech

aktér� v dané problematice zú�astn�ných. I p�es viditelné zlepšení celospole�enské situace

pro ob�ti domácího násilí zavedením dvou významných legislativních opat�ení v letech 2006

a 2007 a z�ízením tzv.  Interven�ních center v každém kraji  �R jsou nutná další  opat�ení.

Nebo�  odchodem násilných partner�  �i  rozvedením násilných svazk�  �asto násilí  nekon�í.
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�eská  republika  zatím nemá pro  další  následky domácího  násilí  dostate�né legislativní  a

institucionální  nástroje.  Krom�  vzd�lávacích a osv�tových aktivit  se  jednotlivé organizace

angažují také v p�ímé pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Své klientele poskytují

zejména psychologické, právní a sociální poradenství, azylové ubytování (pop�. i s utajenou

adresou),  doprovázení  na  ú�ady  a  instituce  a  �adu  dalších  služeb.  V  roce  2007  �lenské

organizace Koordony ubytovaly celkem 326 žen a 420 d�tí  ohrožených domácím násilím,

poskytly  tém��  10  000  osobních  konzultací10  osobám  ohroženým  domácím  násilím,

zodpov�d�ly tém�� 4 000 telefonických dotaz� a vy�ídily tém�� 600 e-mailových žádostí o

pomoc. 

2.3 Díl�í záv�r 

Povinnost  �ešit  problematiku  domácího  násilí  vyplývá  pro  �eskou  republiku

z mezinárodních úmluv, p�ijatých v rámci Organizace spojených národ�. Z výše uvedeného

vyplývá,  že  za  nejvýznamn�jší  p�ínos  je  t�eba považovat  p�ijetí  zákona  �.  135/2006 Sb.,

kterým se m�ní n�které zákony v souvislosti s  ochranou p�ed domácím násilím, zavedení

právních   a metodických postup� pro zavedení interdisciplinárních tým�.  
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3. Pomáhání ob�tem domácího násilí ve m�st�
Brn�, historie

Pot�ebu �ešit problematiku domácího násilí na všech úrovních, v�etn� komunální

politiky si uv�domilo i  m�sto Brno. Statutární  m�sto Brno se aktivn�  za�alo problematice

domácího  násilí  v�novat  v roce  2004,  zapojením  do  programu  OPENING,  iniciovaného

m�stem Vídní a kofinancovaného Evropskou komisí. V rámci tohoto projektu, jehož cílem

bylo zejména  prohloubení spolupráce v regionu CENTROPE bylo realizováno celkem sedm

tématických  projektových  modul�.  Zkušenosti,  získané  v rámci  projektu  p�íhrani�ní

spolupráce  m�sto  Brno  dále rozvíjelo  a  jeho iniciativa  vyústila  dne  24.3.2005,  kdy Rada

m�sta  Brna  p�ijala  prohlášení  �.  RM4/7609,  jehož  obsahem  byl  i  bod  1.,  prohlášení

k problematice domácího násilí:

„M�sto Brno chápe tzv. domácí násilí jako spole�enský problém, který je nutné

�ešit  na  všech  úrovních,  v�etn�  úrovn�  komunální  politiky.  Odsuzuje  všechny  projevy

domácího násilí a vyslovuje plnou politickou podporu všem aktivitám, které p�sobí v oblasti

prevence  domácího  násilí  a  pomoci  ob�tem  domácího  násilí.  Prost�ednictvím  odborných

útvar� Magistrátu m�sta Brna bude m�sto napomáhat koordinaci �innosti státních, m�stských

i nestátních organizací, které pracují v této oblasti.  Cílem je vytvo�ení multidisciplinárních

tým�, které budou ú�inn� pracovat v oblasti pomoci ob�tem a prevence domácího násilí.“

Uvedené prohlášení dále dopl�ovaly i následující doby:

2.,  RMB pov��uje �lenku RMB, politickou garancí a ve�ejnou prezentací  postoje

m�sta Brna k problematice domácího násilí.

3.,  RMB ukládá vedoucí Odboru zdravotnictví MMB  koordinovat48  vzájemnou

spolupráci  jednotlivých  aktivit  v oblasti  boje  proti  domácímu  násilí  a  pomoci  ob�tem

domácího násilí.

4.,  RMB  ukládá  �editel�m  p�ísp�vkových  organizací  m�sta  Brna  v oblasti

48  Situa�ní zpráva Magistrátu m�sta Brna, Odboru zdravotnictví – Interdisciplinární p�ístup k �ešení p�ípad�
domácího násilí ve statutárním m�st� Brn�, 2006, 45s 
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zdravotnictví,  ve  spolupráci  s odborem  zdravotnictví  zajistit  seznámení  zam�stnanc�  se

základním p�ístupem k potencionálním ob�tem domácího násilí.

5.,  RMB  ukládá  �editel�m  p�ísp�vkových  organizací   m�sta  Brna  v oblasti

zdravotnictví  vy�lenit  alespo�  jednoho  odborn�  proškoleného  pracovníka,  jako  kontaktní

osobu pro poradenství   a pomoc ob�tem domácího násilí.

6., RMB ukládá vedoucí Odboru zdravotnictví MMB jednat se zástupci Policie

�R a  m�stské  policie  o  vytvo�ení  multidisciplinárních  tým�  v oblasti  prevence  domácího

násilí. 

Toto  prohlášení  se  stalo  východiskem  pro  další  m�stské  aktivity,  realizované

zejména  prost�ednictvím  odborných  odbor�  MMB.  Zmocn�ní  pro  koordinaci  postup�  a

aktivit  v oblasti  �ešení  problematiky DN a pomoci osobám, ohroženým DN, získal  Odbor

zdravotnictví, který za�al iniciovat vznik interdisciplinárního týmu Brno, za ú�elem navázání

koordinované  spolupráce  se  zástupci  p�ísp�vkových  organizací,  ob�anských  sdružení  a

státních orgán�, jež se podílí na pomoci ob�tem domácího násilí. 

Pot�ebou  �ešit  otázky,  spojené  s výskytem  domácího  násilí  se  v téže  dob�

zabývalo i M�stské �editelství Policie �R Brno, které ze své iniciativy uspo�ádalo dne 11.

B�ezna 2005 v prostorách pavilonu A Brn�nských výstav a veletrh� p�ednášku pro odbornou

ve�ejnost  a  zajistilo ú�ast  p�edních odborník�  na téma domácího násilí,  nap�.  prezidentky

ob�anského  sdružení  Bílý  kruh  bezpe�í..  Z �ad  široké  ve�ejnosti  se  p�ednášky  ú�astnili

zejména  policisté,  zástupci  ú�ad�  m�stských  �ástí,  Magistrátu  m�sta  Brna,  M�stského  a

Krajského státního zastupitelství v Brn�,  M�stského a Krajského soudu v Brn�,  Proba�ní a

media�ní služby, ale i zástupci p�ísp�vkových      a neziskových organizací, pomáhajících

osobám, ohroženým domácím násilím. 

Dalším  krokem  na  cest�  k ú�innému  postupu  proti  domácímu  násilí  se  stalo

rozhodnutí  �editele  M�stského  �editelství  Policie  �R  Brno  z�ídit  ke  dni  1.5.2005

specializovanou pracovní skupinu, zam��enou výhradn� na p�ípady domácího násilí.

Tento aktivní p�ístup, nejen doposud neziskových organizací, vedl mezi státními

a  dalšími  subjekty  a  institucemi  k vzájemné  shod�  v tom,  že  je  pot�eba  k problematice
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domácího  násilí  p�istupovat  komplexn�  a  koordinovan�,  což  potvrzují  nejen  �eské,  ale  i

zahrani�ní zkušenosti. Holistický p�ístup k �ešení problému je totiž modelem nejen v�decky

ov��eným, ale i praxí osv�d�eným modem spolupráce, která by m�la být zajišt�na p�edevším

interdisciplinárního týmu    a v jeho rámci i spoluprací všech zú�astn�ných stran.

3.1 Vývoj situace v oblasti interdisciplinární spolupráce
k �ešení p�ípad� domácího násilí ve statutárním m�st� Brn�

Na  základ�  již  zmín�né  identifikované  pot�eby koordinovaného  postupu  a  na

základ�  zmocn�ní Rady m�sta  Brna se tedy za�al  ve m�st�  Brn�  postupn�  profilovat  tým

zástupc� m�stských, státních i neziskových organizací  a dne 11.05.2005 za�al fungovat tzv.

Interdisciplinární  tým  Brno  pro  oblast  domácího  násilí.  Jeho  vznikem  bylo  vytvo�eno

kompaktní  t�leso,  za  ú�asti  zmín�ných  zástupc�  organizací  a  institucí,  podílejících  se  na

�ešení  problematiky domácího násilí,  které se za�alo zabývat  otázkami,  spojenými s touto

problematikou, s cílem odbourání bariér, ve spolupráci u p�ípad� domácího násilí a vytvo�ení

prost�edí, komplexn� navazující pomoci osobám, ohroženým domácím násilím.

Jako základní cíle interdisciplinárního týmu, �ešícího problematiku DN na úrovní

m�sta  Brna,  které  reflektují  sou�asnou  situaci  v oblasti  domácího  násilí,  byly  vytvo�eny

zejména tyto body:

Vytvo�ení  osobních  vazeb  mezi  pracovníky  všech  institucí,  což  by  následn�

pozitivn�  ovliv�ovalo vzájemnou spolupráci,  jejíž  kone�ným cílem a smyslem je ochrana

osob, ohrožených domácím násilím a ú�inný postup proti jeho pachatel�m

Možnost vytvo�ení diskusního fóra , kde by bylo možno �ešit p�ípadné problémy

ve stávající  komunikaci  a  p�edávat poznatky mezi jednotlivými �leny týmu z jejich oboru

�innosti. Jedná se též o možnosti zp�tné vazby, ohledn� ú�innosti postupu jednotlivých složek

a možnosti návrh� na zlepšení, z pohledu ostatních kooperujících subjekt�49.

-Zajišt�ní  lepší  informovanosti  o  aktivitách  ostatních  institucí  a  o  konkrétních

možnostech, které mohou nabídnout p�i �ešení problematiky, jednak ve vztahu k ohroženým

49  Situa�ní zpráva Magistrátu m�sta Brna, Odboru zdravotnictví – Interdisciplinární p�ístup k �ešení p�ípad�
domácího násilí ve statutárním m�st� Brn�, 2006, 45s 
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osobám a jednak k ostatním pomáhajícím organizacím

Vzájemné poznání p�esné nápln�  �innosti a organizace ostatních participujících

složek

Vytvo�ení  provázaného  systému  pé�e  o  osoby,  ohrožené  domácím  násilím  a

sestavení seznamu kontaktních osob z jednotlivých institucí, tvo�ících tento systém systém by

pak  odstra�oval  dosavadní  separované  �ešení  p�ípad�  jednotlivými  zainteresovanými

složkami  a  umož�oval  pružnou  komunikaci  mezi  nimi  p�i  jejich  �innosti,  v rámci

problematiky domácího násilí, s ohledem na specifika konkrétní situace

Vytvo�ení informa�ní prostupnosti záv�r� a výsledk� práce týmu i na osoby, které

se p�ímo na práci  týmu nepodílí,  ale  jejichž �innost  spadá pod n�kterou ze zú�astn�ných

složek a umožnit t�mto osobám ,  v p�ípad� zájmu, prost�ednictvím zástupc� jejich instituce,

p�edkládat týmu takové informace, nám�ty a návrhy, jejichž projednání v rámci �innosti týmu

m�že být p�ínosné pro vzájemnou spolupráci, nebo jiný z cíl� týmu   

Na  základ�  vyty�ených  cíl�  byl  nazna�en  i  sm�r  dalšího  vývoje  IDT a  jeho

spolupráce pro nejbližší období, tj. druhé pololetí roku 2005, který zahrnoval:

- Informace o domácím násilí jako takovém (co je domácí násilí, jak jej rozeznat,

hlavní znaky)

- Informace o možném postupu pro osoby, ohrožené domácím násilím i pro osoby,

které se s domácím násilím setkaly ve svém okolí

- Informace o všech institucích, které mohou p�i �ešení domácího násilí pomoci,

p�iblížení kompetencí t�chto institucí a kontakty na n� 

- Odborné proškolení pomáhajících pracovník� k problematice domácího násilí

Krátce po zahájení �innosti IDT Brno byla navázána také spolupráce s m�stem

Ostrava,  které  je  možné,  na základ�  projektu  „Interdisciplinární  p�ístup k �ešení  p�ípad�50

50  Situa�ní zpráva Magistrátu m�sta Brna, Odboru zdravotnictví – Interdisciplinární p�ístup k �ešení p�ípad�
domácího násilí ve statutárním m�st� Brn�, 2006, 45s 
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domácího  násilí  na  komunitní  úrovni“,  realizovaného  ob�anským  sdružením  Bílý  kruh

bezpe�í, ozna�it  za pr�kopníka tzv. modelu Interdisciplinární spolupráce p�i �ešení p�ípad�

domácího  násilí.  Ze  strany  zástupc�  IDT  Brno  byla  iniciována  sch�zka  s hlavními

p�edstaviteli  projektu,  vedoucím  ostravského  Dona  Centra,  spoluautorkou  ostravského

modelu  a  viceprezidentkou  BKB a  nám�stkem �editele  M�stského  �editelství  Policie  �R

Ostrava,  za ú�elem prezentace projektu �len�m IDT Brno a získání informací pro zvážení

jeho možného p�enosu do brn�nských podmínek. Vzhledem k tomu, že prezentace projektu

potvrdila  jeho  dobrou  propracovanost,  ale  p�edevším  ukázala  i  výborné  výsledky

interdisciplinární  spolupráce,  byla  další  iniciativa  IDT  Brno  velmi  cílen�  sm��ována

k zajišt�ní  p�enosu  ostravského  modelu  IDT,  ov��eného  již  n�kolikaletou  realizací

v ostravských  podmínkách  a  nov�  i  v podmínkách  Ústí  nad  Labem,  do  m�sta  Brna. 

Výsledkem  t�chto  aktivit  byl  vznik  projektu  „Interdisciplinární  p�ístup  k �ešení  p�ípad�

domácího násilí ve statutárním m�st� Brn�“, který byl podpo�en a schválen Radou m�sta Brna

dne 19.1.2006, s dobou realizace od 1.1.2006 do 31.12.2006, s následným zajišt�ním jeho

kontinuity v roce 2007 a dále.

Souhrnn� lze tedy �íci, že za období roku 2005 se poda�ilo statutárnímu m�stu

Brnu, prost�ednictví práce IDT, dosáhnout t�chto cíl�:

- Vznik IDT Brno

- Tisk a distribuce informa�ních karet pro ob�ti domácího násilí v celkovém

nákladu 62 tis.ks

-Zve�ejn�ní informací k problematice DN v denním tisku (MF Dnes, Rovnost)

-izace odborného seminá�e k problematice DN pro �leny IDT Brno a jeho

kontaktní osoby

- Vytvo�ení projektu na rok 2006
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Tabulka 2: P�ehled ú�asti na školeních:

Profese Po�et

zú�astn�ných osob

Pracovníci p�estupkových odd. MMB a ÚM� 38

Pedagogi�tí pracovníci  17

Pracovníci OSPOD 64

Léka�i a ostatní neléka�ské profese ve zdravotnictví 34

M�stská policie Brno 211

Policie �R 375

Celkem 739

Tisk a distribuce informa�ních materiál�

Dalším d�ležitým bodem projektu byla dostate�ná informovanost laické ve�ejnosti

o principech problematiky domácího násilí a metodická pomoc pomáhajícím pracovník�m. Za

tímto ú�elem byla v rámci spolupráce s BKB využita široká paleta informa�ních materiál�,

jejichž text byl upraven dle pot�eb m�sta Brna. Mezi materiály, které v rámci projektu byly

p�ipraveny a následn� distribuovány prost�ednictvím partnerských organizací pat�í informa�ní

materiály, poskytující informace o DONA Centu Brno, spektru nabízených a poskytovaných

služeb v oblasti  DN v rámci  m�sta  Brna  a o  kompetencích subjekt�,  zainteresovaných do

problematiky domácího násilí. Naopak materiály pro odbornou ve�ejnost slouží   spíše jako

metodické  p�íru�ky pracovník�m, kte�í  se  s touto  problematikou  ve  své  praxi  setkávají  a

krom� obecné jednotné definice domácího násilí obsahují i stru�né návody pro práci s osobou

ohroženou DN. Tyto praktické návody se liší podle druhu profese, pro kterou jsou ur�eny:

Tabulka 3: P�ehled vydaných informa�ních materiál�:

- Pro laickou ve�ejnost:

Název Po�et výtisk�

mapa služeb 30 000 ks

informa�ní materiál DONA Centrum Brno 25 000 ks

leták „Informace pro osoby ohrožené DN“ 30 000 ks

bezpe�nostní plán pro ob�ti DN 15 000 ks
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Tabulka 4: Manuály pro odbornou ve�ejnost v rámci t�chto profesí

Název Po�et výtisk�

sociální   pracovník a psycholog 240 ks

léka� 160 ks

pracovníci OSPOD a jiné pomáhající profese 90 ks

pracovníci p�estupkových odd�lení a �lenové p�estupkových
komisí

120 ks

p�íslušníci P�R 371 ks

zam�stnanci MP Brno 350 ks

sociální pracovníci ve zdravotnictví 160 ks

pracovníci l�žkových odd�lení nemocnic 160 ks

3.2 Stav Interdisciplinárního týmu Brno k �ešení p�ípad�
domácího násilí v roce 2006 

Interdisciplinární tým Brno se pro koordinované �ešení problematiky domácího 

násilí  vyvíjel  a  profiloval  postupn�.  V roce  2006  však  došlo  nejen  k ustálení  jeho

personálního složení, ale i k ustálení zam��ení jeho �innosti. 

 V roce 2006 se hlavní �innost IDT Brno upínala k úsp�šné realizaci schváleného

projektu m�sta Brna, jehož obsah tvo�ily t�i základní pilí�e:

1. Z�ízení a provoz DONA Centra Brno, které od 1.9.2006 plnilo zejména funkci

odborného poradenského pracovišt�, zajiš�ujícího místo prvního kontaktu pro osoby ohrožené

domácím  násilím,  poskytujícího  a  zprost�edkovávajícího  t�mto  osobám  služby  dle  jejich

individuálních pot�eb. 

2.Plošné  odborné  výcviky  nap�í�  širokým  spektrem  pomáhajících  profesí,

za  ú�elem seznámení  se  s teoretickými  základy specifik  domácího  násilí  i  doporu�enými

postupy p�i  kontaktu s ním a s cílem zvýšení  informovanosti,  umož�ující  v�asnou detenci

domácího násilí  a následn�  zvolení vhodného postupu v p�ípad�  DN. V rámci projektu se

jednalo  zejména o profesní  skupiny:  strážníci  M�stské policie  Brno,  policisté  M�stského
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�editelství  Brno Policie �eské republiky, školní metodici  prevence, školní  psychologové a

výchovní  poradci,  pracovníci  orgánu  sociáln�-právní  ochrany  dít�te  jednotlivých  ú�ad�

m�stských �ástí a MMB, pracovníci p�estupkových odd�lení jednotlivých ú�ad� m�stských

�ástí  a  MMB,  pracovníci  ve  zdravotnictví  (léka�i,  sociální  pracovníci,  psychologové).

Realizace t�chto výcvik� probíhalo do 23.6.2006.56

3.Tisk  informa�ních  materiál�  a  pracovních  manuál�  pro  laickou  i  odbornou

ve�ejnost  s cílem  informovat  širokou  ve�ejnost  o  místech  pomoci  osobám,  ohroženým

domácím násilím  na  území  m�sta  Brna  a  poskytnout  pomáhajícím  profesionál�m   návod

kvalifikovaného postupu p�i  kontaktu s DN. Distribuce materiál�  byla zajišt�na v pr�b�hu

m�síc� �ervna a �ervence 2006.

Sou�ástí  projektu  bylo  rovn�ž  vytvo�ení  a  spušt�ní  webových  stránek

www.donacentrum.cz s problematikou domácího násilí, ur�ených nejen odborné, ale i široké

laické ve�ejnosti. 

3.3 Díl�í záv�r

V této kapitole své diplomové práce jsem se v�novala vývoji situace v oblasti

interdisciplinární  spolupráce  k  �ešení  p�ípad�  domácího  násilí  ve  m�st�  Brn�.  Vznikem

interdisciplinárního  týmu,  složeného  ze  zástupc�  m�stských,  státních  i  neziskových

organizací, došlo k výraznému posunu ke zlepšení pomoci ohroženým osobám. 

56 Situa�ní zpráva Magistrátu m�sta Brna, Odboru zdravotnictví – Interdisciplinární p�ístup k �ešení p�ípad� domácího
násilí ve statutárním m�st� Brn�, 2006, 45s 
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4. Instituce poskytující pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím ve 
statutárním m�st� Brn�

V sou�asné dob� lze ve statutárním m�st� Brn� nalézt �adu institucí, které mohou

dle  konkrétní  situace  pomoci  osobám,  ohroženým  domácím  násilím  p�i  snaze  zabrán�ní

dalšímu páchání násilí. Jedná se zejména o níže uvedené státní a nestátní orgány a organizace,

jejichž  profil  a  možnosti  p�i  boji  s domácím násilím jsou zde stru�n�  popsány a  budou i

východiskem ro vytvo�ení p�ehledu o službách, které jsou na území statutárního m�sta Brna

pro ob�ti DN bezprost�edn� dosažitelné.  

ORGÁN SOCIÁLN�-PRÁVNÍ OCHRANY DÍT�TE

(p�i ú�adech m�stských �ástí a MMB)

Kontakt: dle jednotlivých ÚM� a MMB

Zam��ení:  

poskytování služeb sociální  pé�e,  sociálních dávek, ochrana práv a zájm�  d�tí,

na kterých byl spáchán trestný �in ohrožující život, zdraví, jejich lidskou d�stojnost, mravní

vývoj nebo jm�ní, nebo podez�ení ze spáchání takového �inu.

Kompetence: 

-vyhledávání  d�tí,  jejichž  rodi�e  nevykonávají  �ádn�  povinnosti,  plynoucí

z rodi�ovské zodpov�dnosti, d�tí, na kterých byl spáchán trestný �in ohrožující život, zdraví,

d�stojnost, mravní vývoj �i jm�ní

-preventivní poradenská �innost p�i výchov�

- zajiš�uje neodkladnou pé�i d�tem, které se ocitly bez pé�e p�im��ené v�ku

- zprost�edkovává osvojení a p�stounskou pé�i

- zprost�edkovává umíst�ní dít�te v azylovém za�ízení

- zajiš�uje umíst�ní dít�te do ústavní nebo ochranné výchovy a sleduje její pr�b�h

��



Oprávn�ní:

-vydat n�které z výchovných opat�ení (§ 43 zákona �. 94/1963 Sb.) – napomenutí,

stanovení a výkon dohledu nad nezletilým, uložení omezení k zabrán�ní škodlivým vliv�m na

výchovu

-sledování dodržování vydaných opat�ení

-podání návrhu soudu na omezení nebo zbavení rodi�ovské zodpov�dnosti (�i

pozastavení výkonu) nebo na�ízení, prodloužení �i zrušení ústavní výchovy

-podání návrhu soudu na vydání p�edb�žného opat�ení dle § 76a ob�anského

soudního �ádu,

-sledování dít�te v jeho rodinném prost�edí a rozhovory s d�tmi bez p�ítomnosti

rodi��

-návšt�vy dít�te a rodiny v obydlí a zjiš�ování v míst� bydlišt� dít�te, ve škole,

zdravotnickém za�ízení  a  zam�stnání, jak osoby odpov�dné za výchovu o dít� pe�ují,

v jakých podmínkách dít� žije a jak se chová

-po�ízení obrazových a zvukových záznam� dít�te a prost�edí, v n�mž se zdržuje

- zajiš�ování údaj�, pot�ebných k poskytování sociáln�-právní ochrany

 Spolupráce s jinými institucemi:

Zejména  MMB  odbor  sociální  pé�e  odd�lení  pé�e  o  rodinu  a  d�ti,  školská

za�ízení,  p�estupkové  komise  ÚM�,  Policie  �R -Skupina  Domácí  násilí,  M�stská  policie

Brno, Proba�ní a media�ní služba, Spondea o.p.s. Brno, Magdalenium o.s., Fond ohrožených

d�tí o.s., Persefona o.s., Bílý kruh bezpe�í o.s. 

POLICIE �ESKÉ REPUBLIKY

Kontakt: tís�ová linka 158 – nonstop

Obvodní odd�lení – 6:00 až 18:00 hod.

Pracovišt� Centrum – 18:00 až 6:00 hod. + víkendy a svátky

SKUPINA DOMÁCÍ NÁSILÍ Služby kriminální policie a vyšet�ování M�stského

�editelství Brno Policie �eské republiky

Kontakt: Cejl 4/6, Brno

Tel.: 974 625 528, 974 625 529, 974 625 530
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Mobil: 724 273 015, 

Provozní doba: linka 158 – nonstop

Skupina Domácí násilí – všední dny 6:00 až 22:00 hod.

 22:00 až 6:00 hod. + víkendy a svátky dosah na mobilním telefonu  

M�sto Brno je jediným m�stem v �eské republice, kde funguje speciální skupina,

vyškolených  policist�,  kte�í  se  zabývají  p�ímo  problematikou  domácího  násilí.  Jsou  to

policisté za�azeni na Služb� kriminální policie a vyšet�ování (dále jen SKPV)  na M�stském

�editelství Policie �eské republiky v Brn�.

Tito pracovníci byli vybráni z �ad zkušených policist� na obvodních pracovištích

policie  v Brn�.  Všichni  spl�ují  požadavek  vysokoškolského  vzd�lání.  Na  proškolení

v problematice  domácího  násilí  se  podílel  velkou  mírou  Bílý  kruh  bezpe�í.  Policejní

specialisté  jsou  pr�b�žn�  stále  proškolováni  a  sami  také  proškolují  policisty  ze  služby

po�ádkové.

D�vodem  z�ízení  specializované  skupiny  byla  pot�eba  �ešit  problematiku

domácího  násilí  specifickým  p�ístupem,  který  tento  psychopatologický  jev  vyžaduje,

a s ohledem na to byli zvoleni i pracovníci, kte�í v rámci Skupiny p�sobí. Krom� standardních

�inností  policejního  orgánu  se  �innost  Skupiny  domácího  násilí  (dále  jen  SDmN)  dále

zam��uje na tyto oblasti:

• snaha o kvalitní zvládnutí prvního kontaktu s ob�tí

• mapování domácího násilí na území celého Brna

• p�ehled o vývoji násilí v jednotlivých vztazích – �ešení p�ípad� bez ohledu na intenzitu

(poznatek, p�estupek,trestný �in) umož�uje komplexní pohled

• navázání vztah� s ostatními institucemi

• metodické vedení policist� služby po�ádkové policie

Z�ízení SDmN se projevilo jako zna�ná výhoda, která má možnost být využita

zejména ve v�tších m�stech s hustou aglomerací.  V pr�b�hu �asu byla navázána výborná

spolupráce se státními i nestátními organizacemi, policisté se zapracovali do problematiky a

postupn� se zlepšuje jak spolupráce s teritoriálními organiza�ními �lánky v oblasti trestního

�ízení, tak i s policisty služby po�ádkové policie. Zlepšení p�ístupu k ob�tem domácího násilí

ze strany P�R M Brno v d�sledku z�ízení SDmN lze zaznamenat i prost�ednictvím zp�tné
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vazby, která je získávána od specializovaných nestátních neziskových organizací.

Nejtypi�t�jší znaky p�ípad� domácího násilí u p�ípad� �ešených brn�nskou

policií:

• alkohol - 80 % pachatel�

• ob�ti - p�evážná v�tšina ženy

• sociáln� slabší skupiny obyvatelstva - p�ípady se relativn� dob�e dostávají na

ve�ejnost, nižší „odbornost" pachatel�, ztížené podmínky nastartování nového

života - nemožnost samostatného bydlení, získání zam�stnání apod.

• pachatelé s vyšším vzd�láním („elita") - vysoká latence

• nár�st p�ípad� týrání senior� svými potomky

Nejv�tším problémem na teritoriu m�sta Brna a jeho okolí je alkohol jako p�í�ina

vzniku  domácího  násilí,  protože  �ada  agresor�  mu  podléhá  a  pod  jeho  vlivem  ubližují

blízkým, a to n�kdy velmi tvrd�. Dalším d�ležitým aspektem je sociáln� slabá rodina, která

�eší nejen alkohol,drogy, mizivé vzd�lání,  ale i nedostatek pen�z .  

Nej�ast�ji  se v Brn�  dostávají  ženy do kontaktu se  skupinou Domácího násilí

P�R M Brno v rámci zavolání na linku 158, protože jim práv� te� hrozí nebezpe�í, a to jak

fyzické tak i  psychické, d�sí je strach o d�ti nebo jejich týrání a v neposlední �ad� strach, že

úto�ník rozbije za�ízení bytu aj.

V 15% p�ípad� jdou ženy na skupinu Domácího násilí podat trestní oznámení  po

konzultaci u nestátních organizací, kdy jsou pak velice roz�arované a p�ekvapené,  že policie

se zajímá nejen o n�, ale i o druhou stranu, že policisté cht�jí hovo�it s jejím manželem, �i

policie  požaduje t�eba tel. kontakt na tchýni, se kterou chce posléze také hovo�it. Zde nastává

obrovský  problém,  protože  z t�chto  15% žen  10% okamžit�  stahuje  trestní  oznámení  ze

strachu z manžela, reakce okolí, rodiny a strachu z nejistoty, co bude dál. V tomto p�ípad� se

ženám nabídne spolupráce s poliklinikou Brno 2, jmenovit� s PhDr. Rýdlovou, kde je ženám

nabídnuta psychická pomoc a možnost komunikace i s pachateli, v tomto p�ípad� s manželi �i

druhy, bez strachu  z p�ítomnosti policie.
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Rozdíl  mezi  postupy  policie  a  nestátních  organizací  je,  že  policie  je  zabývá

i druhou stranou, kdežto nestátní organizace se zajímá jenom o ob�ti násilí a jejich d�ti52.

SKUPINA DOMÁCÍHO NÁSILÍ - �INNOST

Tabulka �. 5

Rok
Po�et 

Trestné �iny P�estupky Vykázání
2005 47 117 0
2006 71 258 0
2007 76 228 40
2008 71 222 38

Poznámka: Skupina  domácího  násilí  provede  ro�n�  cca  200  poradenských

konzultací  s ob��mi,  které  necht�jí  hlásit  žádný trestný �in  ani  p�estupek,  pouze se cht�jí

vypovídat.53

Zam��ení:

-          trestné �iny a p�estupky páchané v souvislosti s domácím násilím

Kompetence:

-          odhalování trestných �in� a p�estupk�, páchaných v souvislosti s domácím

násilím na celém území m�sta Brna a jejich šet�ení

-          preventivní p�sobení proti možnému ohrožení ob�tí domácího násilí ze

strany jeho pachatele

-          poskytnutí okamžité pomoci: p�erušení fyzického násilí, ohrožovaní d�tí,

ni�ení majetku apod.

-          p�i spln�ní zákonných p�edpoklad� m�že krátkodob� omezit (v n�kterých

p�ípadech i dlouhodob�) osobní svobodu násilné osoby

-          p�i spln�ní zákonných p�edpoklad� má oprávn�ní rozhodnout o vykázání

násilné osoby ze spole�ného obydlí a zákazu vstupu do n�j po dobu 10 dn�  ) od 1.1.2007 §

21a a násl. 

        zák. �. 283/1991 Sb.)

5 2  Interní materiály Policie �R M Brno Skupiny domácí násilí.  Toto je odkaz
5 3  Interní materiály Policie �R M Brno Skupiny domácí násilí.
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-          p�ijme trestní oznámení na pachatele: to m�že podat kdokoliv (ohrožená

osoba, sv�dek apod.) a to ústn� nebo písemn�. Policisté jsou vždy povinni p�ijmout oznámení

p�ípadu a provést další služební úkony. Protiprávní jednání však není vždy trestným �inem - 

m�že se jednat   o p�estupek, který pak policie p�edává k rozhodnutí p�estupkové komisi

-          poskytne informace o místech pomoci osobám, ohroženým DN a

doporu�ení k ochran� osob a majetku 

Spolupráce  s jinými  institucemi,  zejména:  M�stské  státní  zastupitelství,

p�estupkové komise, OSPOD, M�stská policie Brno, Bílý kruh bezpe�í o.s., Persefona o.s.,

Magdalenium o.s., Spondea o.s., Sdružení zdravotnických za�ízení II Brno

�innost skupiny

Jednou ze st�žejních myšlenek p�i  vytvá�ení skupiny byl  zám�r,  aby její  pracovníci

zpracovávali  veškerou policejní agendu spojenou s domácím násilím, což v praxi znamená

velice širokou škálu �inností. Hlavní objem práce tvo�í šet�ení veškerých jednání napl�ujících

znaky domácího násilí, a� již v rovin� p�estupkové �i trestn�právní kvalifikace, ale skupina má

též �adu dalších úkol�. Pro zvolení tohoto modelu hovo�ilo hned n�kolik d�vod�. Jedním z

nich je vytvo�ení podmínek pro to, aby ohrožená osoba p�icházející na policii komunikovala s

jedním pracovníkem od po�átku do konce �ízení.  V rámci jednotlivých úkon�  spojených s

trestním �ízením totiž obvykle ob�an p�ichází do kontaktu s n�kolika policisty (p�i p�íchodu

na obvodní odd�lení sd�lí dozor�í služb� s jakým problémem p�ichází, následn� v�c p�ebírá

pracovník skupiny dokumentace �i  operativec (kriminalista),  která v�c p�edá vyšet�ovateli

(procesualistovi).  Uvedený  proces  vede  k  tomu,  že  ohrožená  osoba  se  setkává  s  �adou

policist�  a  musí  �asto  sv�j  p�íb�h n�kolikrát  opakovat,  což  samo o  sob�  je  pro  ni  dosti

stresující a m�že   p�i nevhodném vedení výslechu zablokovat spolupráci. Vytvo�ení skupiny

umožnilo,  aby se jeden policista zabýval p�ípadem od po�áte�ního oznámení p�es stádium

prov��ování až po p�ípadné trestní  stíhání, což umožní vytvo�it  mezi  ohroženou osobou a

policistou v p�ípad� jeho vhodného p�ístupu osobní vazbu. Pokud jde o další úkoly, jimiž byla

skupina pov��ena vedle zpracovávání nápadu p�estupk� a trestných �in�   se jedná zejména

o:

• odhalování domácího násilí na územní m�sta Brna vlastní �inností;
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• vyvíjení zvýšené snahy o zajišt�ní bezpe�nosti osob ohrožených domácím násilím

a poskytování sou�innost p�i jejich snaze o zamezení dalšího pokra�ování

domácího násilí;

• evidence jednotlivých incident� v rámci domácího násilí zjišt�ných vlastní �inností

i  na základ� poznatk� jiných organiza�ních �lánk� (zejména od policist� služby

po�ádkové policie)

• provád�ní  opakovaných  kontrol u p�ípad�, kde bylo zjišt�no možné  páchání

domácího násilí, a zjiš�ování od možných ob�tí i sv�dk�, zda k takovému jednání

nedochází;

• poskytování metodického vedení policist�m za�azeným na základních útvarech,

kte�í se setkají s p�ípadem domácího násilí;

• úzkou  spolupráci se všemi státními i nestátními  institucemi p�i ochran� ob�ti

domácího násilí a zákonném  postupu proti pachateli domácího násilí;

• v p�ípad�  výskytu dít�te v rodin�, kde je pácháno  domácí násilí, úzce

spolupracovat s  policisty specializovanými na problematiku trestné �innosti

páchané na d�tech a s orgánem sociáln�-právní ochrany dít�te.

Odkaz::::Interní materiál Policie �R Skupiny domácí násilí Brno.

Dne 19.07.2009 jsem navštívila v rámci lepšího pochopní  �innosti  policist�, kte�í

se zabývají  ve m�st�  Brn�  domácím násilím p�ímo již výše zmi�ovanou Skupinu domácí

násilí, kde se mne ujala policistka nprap., která mi pomohla se p�ímo na jejím pracovišti, ale i

v terénu deznámit s její prací, s ob�tí domácího násilí a  osobou násilnou. Byla to pro mne

neocenitelná zkušenost, protože jsem se p�esv�d�ila o kvalitním a profesionálním p�ístupu jak

k ob�ti domácího násilí, tak k p�ístupu k osob� násilné. Pracovníci Skupiny domácího násilí

nejen, že vyšet�ují a �eší p�ípady domácího násilí v rámci trestných �i p�estupkových �in�, ale

poskytují ob�tem i tzv,. konzultace, které spo�ívají v tom, že ob�� domácího násilí, která ješt�

není rozhodnutá násilí na její osob� oznámit policii, ale chce se spíše informovat, co by její

oznámení zp�sobilo, v jakém bude postavení, zda policie bude její oznámení n�kam hlásit, �i

co se stane s jejím manželem, coby násilnou osobou a chce se také informovat o následcích

p�ípadného vykázání. T�chto konzultací mají pracovníci cca 200 za rok, což je údaj, který
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mne velmi p�ekvapil, protože jsem se domnívala, že policie �eší domácí násilí, již v konkrétní

podob�  a jsem tedy velmi ráda, že i represivní orgán jako je Policie �R a p�ímo Skupina

domácí  násilí  má  pochopení  pro  ob�ti  domácího  násilí,  aniž  by  zavedla  do  svého

informa�ního systému �íslo jednací,  že tedy pracovníci  této skupiny se ob�tem domácího

násilí v�nují i formovou poradenství a to na velmi profesionální úrovni. Jsem velmi ráda, že

jsem se této jednodenní stáže mohla zú�astnit, protože i tato zkušenost mne p�esv�d�ila, že

m�sto Brno je opravdu jako �len Interdisciplinárního týmu  ve všech svých složkách dob�e

p�ipraveno pomáhat ob�tem domácího násilí. 

M�STSKÁ POLICIE BRNO

Kontakt: tís�ová linka 156 – nonstop

Provozní doba – nonstop

Zam��ení:

ešení místních záležitostí ve�ejného po�ádku.

Kompetence:

-          ochrana bezpe�nosti osob a majetku (okamžitá intervence bezprost�edního

ohrožení ob�ti)

-          dohled nad dodržováním pravidel ob�anského soužití

-          odhalování p�estupk�

-          aktivizace dalších institucí v p�ípad� pot�eby

Oprávn�ní:

-          požadovat vysv�tlení

-          zadržet osobu

-          odebrat zbra�

-          otev�ít byt nebo jiný  uzav�ený prostor

-          použít donucovací prost�edky

Spolupráce  s jinými  institucemi,  zejména:  Policie  �R,  p�estupkové  komice,

OSPOD, Spondea o.p.s. Brno 
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P�ESTUPKOVÉ KOMISE A P�ESTUPKOVÁ ODD�LENÍ MMB A ÚM�

BRNO

(p�i ú�adech m�stských �ástí a MMB)

Kontakt: dle místa sídla ÚM�

Zam��ení: 

v p�ípadech domácího násilí se jedná zejména o p�estupky proti ob�anskému

soužití (vulgární nadávky, schválnosti, fyzické napadení aj.) nebo o p�estupky proti majetku 

Kompetence: �ízení o p�estupku

Oprávn�ní: 

-          požadovat vysv�tlení

-          provád�ní šet�ení p�estupku

-          projednání p�estupku

-          uložení sankce (napomenutí, pokuta, zákaz �innosti, propadnutí v�ci) nebo

ochranného opat�ení (omezující opat�ení �i zabrání v�ci)

Spolupráce  s jinými  institucemi:  zejména  Policie  �R,  M�stská  policie  Brno,

OSPOD

MAGISTRÁT M�STA BRNA

Odbor zdravotnictví

Kontakt: Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno

Tel.: 542 172 430

Zam��ení:  z pohledu  problematiky  domácího  násilí  se  jedná  o  koordinaci

vzájemné  spolupráce  jednotlivých  aktivit  v oblasti  boje  proti  domácímu  násilí  a  pomoci

osobám ohroženým DN

Kompetence:

-          zpracování a vyhodnocení situace v oblasti DN ve všech skupinách

obyvatel a navržení sm�r� dalšího postupu na úrovni m�sta Brna

-          koordinace IDT Brno, který zajiš�uje komplexní pomoc osobám
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ohroženým DN – zajiš�ování informovanosti ve�ejnosti o problematice DN v�etn� garance

obsahu, formy informa�ních materiál� a jejich distribuce

-          vyhledávání zahrani�ních dota�ních titul� za ú�elem zajiš�ování

financování aktivit v oblasti domácího násilí

-          p�íprava, na podklad� zhodnocení a znalosti situace na území m�sta Brna,

podklad� pro samosprávné orgány m�sta Brna v oblasti DN

Spolupráce s jinými institucemi:  �lenové IDT  a subjekty jimi zastoupené. 

4.1 Specifická témata poradenství

Dostupnost poradenství (odstup/distanc od poradenských služeb)

Dostupnost  poradenství  pro  ob��  domácího  násilí  neznamená  v tomto  p�ípad�

objektivní  možnost  p�ístupu  k sociálním  službám,  tj.  zda  ob��  objektivn�  vzato  m�že  �i

nem�že vyhledat a �erpat pomoc. Hrají zde roli subjektivní postoje a o�ekávání,  která má

ob�� v��i nabízené a poskytované pomoci:54

B Osoby,  které  prošly domácím násilím,  charakterizované vzorcem 1  (rychlý konec,

odchod z násilného vztahu) a osoby, spadající pod vzorec 2 (nová šance) se obvykle

necítí jako traumatizované a od image ob�ti domácího násilí se distancují. Necítí proto

ani pot�ebu poradit se. Naopak se domnívají, že poradenské �i terapeutické služby by

m�l �erpat násilný, problémový partner. P�ejí si, aby ho k tomu p�im�la policie nebo

jiná instituce.  P�i  eventuálním vykázání  je  tomu t�eba p�izp�sobit  aktivity poradc�

v interven�ním centru.

B Osoby, které zažily násilí typické pro vzorec pokro�ilé odlu�ování, cht�jí zapomenout

na  minulost,  upínají  se  k budoucnosti.  Nemají  primárn�  zájem  o  psychologickou

intervenci,  jejich  pozornost  se  spíše  upíná  k právním  konzultacím  a  k praktické

pomoci. Vnímají, že budou nadále a po dlouhé dob� poprvé odkázány samy na sebe.

Obávají  se,  zda  novou  situaci  zvládnou.  Sociální  pracovníci  by  v prvé  �ad�  m�li

54   �ÍRTKOVÁ L.:Moderní psychologie pro právníky. Vyd.1 2008, s18. Grada Publishing a.s.
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reagovat na jejich aktuální pot�eby.

B Ob�ti,  které  žijí  v domácím  násilí  typu  ambivalentní  vztah,  je  t�žké  doslova  i

v p�eneseném  slova  smyslu  odhalit.  Spontánn�  pomoc  poradenských  míst

nevyhledávají.  I  v p�ípadech  vykázání,  kdy  následuje  nabídka  pomoci  ze  strany

interven�ních center automaticky, je t�žké s nimi navázat kontakt a vybudovat jejich

d�v�ru.  P�evažuje  názor,  že  práv�  u  t�chto  p�ípad�  domácího  násilí  má  zásadní

význam první kontakt s profesionální záchytnou sítí, a� už jsou poprvé kontaktovány

léka�em, policií nebo orgány sociáln� právní ochrany dít�te.

Specifická  témata  poradenství  jsou  u  jednotlivých  variant  domácího  násilí

odlišná a týkají se momentáln�  problém�, které ob�ti �eší:

1) Vzorec:  rychlý odchod –  z pohledu ob�ti  jsou jádrem této varianty náhlé a

obvykle neo�ekávané radikální životní zm�ny. I poradenské aktivity by se proto

m�ly zam��it  na �ešení  konkrétních  otázek,  které vnímá ob��  jako urgentní.

Poradci by m�li pomoci hledat a nalézat realistické postupy �ešení. D�ležité je

rovn�ž  zmenšovat  tlak  �asu.  Hlavní  strategií  je  poznat,  v �em  pot�ebuje

ohrožená osoba pomoci  a  podpo�it  ji  tak,  aby se sama dovedla rozhodnout.

P�itom je vhodné držet otev�ené ob� hlavní možnosti �ešení situace: ukon�ení

vztahu/rozvod i usmí�ení. Poradc�v tlak na jednu z t�chto alternativ, by� dob�e

mín�ný, m�že být kontraproduktivní a vyvolat obranné mechanizmy v podob�

reaktivního chování.

2) Vzorec: nová šance – u této varianty má velký smysl možnost vykázání, nebo�

poskytuje ob�ti �as na rozhodování. Hlavním úkolem interventa je posoudit, zda

ohrožená osoba uvažuje ve svých plánech a zám�rech realisticky. Není-li tomu

tak, m�l by jí k realistickým p�edstavám a postoj�m zam��eným na budoucnost

pomoci. I v t�chto p�ípadech domácího je t�eba dát pozor na úvahy o variant�

„konec vztahu“. Ob�ti jsou na to citlivé, na tlak reagují agresí a odmítáním.

D�ležité téma p�edstavuje pomoc pro partnera v roli násilné osoby. A�koliv se

d�íve  soudilo,  že  párové  poradenství  je  u  domácího  násilí  principiáln�

nevhodné, neplatí tento princip absolutn�. Práv� u domácího násilí typu nová

šance lze individuální poradenství doplnit o poradenství párové.
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3) Vzorec:  pokro�ilé  odlu�ování –  spole�né,  párové  poradenství  je  v t�chto

p�ípadech  zásadn�  odmítáno,  protože  ohrožená  osoba  již  nevidí  prostor  pro

spole�nou budoucnost. Partnera obvykle považuje za neschopného se zm�nit.

Poradce pak slyší výroky: „To je k ni�emu“. Na alternativu o usmí�ení reaguje

tudíž  tato  ob��  podrážd�n�  a  negativn�.  Od poradce  o�ekává spíše  utvrzení

v zám�ru odejít. Praktické, organiza�ní rady ocení.

4) Vzorec:  ambivalentní vztah – kontakt s ob��mi domácího násilí,  které nese

charakteristiky ambivalentního vztahu, reprezentuje v�bec nejt�žší poradenskou

situaci. Proto vyžaduje kompetentní profesionály,  kte�í  disponují  znalostmi o

patologické  vazb�  na  tyrana,  o  psychotraumatizaci  a  syndromu  týraného

partnera.  Prostorové  odd�lení  od  partnera  (nap�íklad  formou  vykázání  �i

odchodu do azylového domu) je sice d�ležité, ale nesta�í. V t�chto p�ípadech

není  vhodné  „tla�it“  na  odlou�ení  od  partnera,  protože  to  m�že  vyvolat

solidariza�ní efekt. Ohrožená osoba vykazuje p�íznaky nau�ené bezmoci, její

akceschopnost a víra ve vlastní možnosti konat jsou málo efektivní. V daném

okamžiku se nedokáže odlou�it. Proto se doporu�uje „dosáhnout“ na násilného

partnera.  Práv�  u ambivalentního vztahu je d�ležité pracovat  také s násilnou

osobou, a to už kv�li tomu, že týraná osoba by nem�la mít pocit, že to, zda

z�stane  �i  odejde,  je  pouze  její  problém.  Zodpov�dnost  musí  (i  v o�ích

ohrožované osoby) nést i násilník. Tvrdý postup v��i  n�mu m�že být však i

kontraproduktivní,  jestliže  vyvolá  solidarizaci.  Poradce  musí  v�d�t,  že

vystoupení z ambivalentního vztahu je proces. M�l by tudíž odhadnout, v jaké

jeho fázi se konkrétní ob�� nachází, a podpo�it další možné kroky. Existuje totiž

riziko, že policie nebo poradny (interven�ní centra) by mohly být vtaženy do

dynamiky a eskalace domácího násilí. V extrémním p�ípad� by aktivity policie

a  interven�ních  center  mohly  další  násilí  p�ímo  vyprovokovat.  V t�chto

situacích je tedy nezbytné p�i volb� vhodného postupu vycházet i z poznatk� o

násilné  osob�.  V kontaktu  s ob�tí  tvo�í  hlavní  téma  poradenského  procesu

otázky osamostatn�ní se a osvobozování z ambivalentního vztahu.   
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4.2 Pomoc ob�tem domácího násilí – ob�anská sdružení

Persefona, o.s.

Organizace Persefona o. s. vznikla odlou�ením programu proti domácímu násilí

Ligy  lidských  práv,  který  poskytoval  pomoc  ob�tem  domácího  násilí  již  od  roku  1999.

Persefona o. s. svými službami klient�m/klientkám p�sobí zejména ve m�st� Brn� a regionu

Jihomoravského  kraje.  Celorepublikový  dopad  �innosti  má  Persefona  ve  vzd�lávacích  a

expertních aktivitách, kdy se soust�edí na školení širší odborné ve�ejnosti a upozor�uje na bílá

místa v pé�i o ob�ti domácího násilí.

V roce 2006 jednala organizace ješt�  pod hlavi�kou Ligy lidských práv s 236

klientkami a klienty,  kte�í  poradnu kontaktovali  prost�ednictvím telefonické linky pomoci,

internetu,  jiných  neziskových organizací  a  státních institucí  a  organizací.  V pr�b�hu roku

2006 na telefonickou help-linku zavolalo 608 klient�, p�evážn� žen a bylo zodpov�zeno 68 e-

mailových dotaz� a poskytnuto 8 asistencí na ú�adech a u soud�.

Persefona  o.  s.  se  podílí  na  vzd�lávacích  aktivitách  zam��ených  na  odbornou

ve�ejnost  (nap�.  personál  zdravotnických  za�ízení  ve  m�st�  Brn�,  terénní  romské  sociální

pracovníky, policisty, pracovníky azylových dom�, sociální pracovníky) i na širší ve�ejnost.

Sou�ástí osv�ty jsou i informa�ní kampan�, které se váží vždy ke konkrétní události �i výro�í.

P�íkladem m�že být akce k 25. listopadu, který byl Valným shromážd�ním OSN vyhlášen

Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. K p�íležitosti tohoto data bylo v roce 2006

vydáno benefi�ní CD – Pro Helenu.55

Persefona nep�sobí pouze na poli praxe a poskytování služeb, naším cílem je i

usilovat o otev�enou a multidisciplinární diskusi o tématech souvisejících s domácím násilím,

o tématech, která jsou opomínána �i upoza�ována a je naší snahou na n� nejen upozor�ovat,

ale rovn�ž hledat cesty k jejich �ešení. Jedná se o problematiku specifických skupin obyvatel

ohrožených domácím násilím jakými jsou senio�i, zdravotn� postižení, ale i ob�ti domácího

násilí  ve  vesnických  lokalitách  �i  sociáln�  vylou�ených  komunitách.  Je  naším  posláním

upozor�ovat na bílá místa v legislativ� související s domácím násilím a podílet se na jejich

zapln�ní a zm�nu právní praxe. Upozor�ujeme na nedostatky systému sociálních služeb, který

5 5 www.persefona.cz
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opomíná  n�které  cílové  skupiny  primárn�  �i  druhotn�  postižené  domácím  násilím  kam

po�ítáme d�ti jako sv�dky domácího násilí a v neposlední �ad� i násilníky, kterým jsou ve

sv�t� v�novány terapeutické programy.

Persefona o. s. je �lenskou organizací volného sdružení KOORDONA , koalice

�eských organizací zabývajících se právy žen, domácím násilím a násilím na ženách.

Zástupkyn� Persefony se podílely na tvorb� komunitního plánu sociálních služeb ve m�st�

Brn� a jsou �lenkami interdisciplinárního týmu pro �ešení problematiky domácího násilí ve

m�st� Brn�.

Služby, které ob�anské sdružení Persefona poskytuje:

Poskytuje  komplexní  p�ímou  pomoc  ob�tem  domácího  násilí a  dopl�kov�

právní a psychologickou pomoc ob�tem znásiln�ní a sexuálního zneužívání. Její služby jsou

ur�ené všem ženám a muž�m, kterých se bolestn� dotýká problém domácího násilí.

Poskytuje:

� p�ijetí bez p�edsudk� 

� bezpe�ný prostor pro  p�íb�h, pocity a pot�eby klienta

� informace 

� pomoc p�i hledání �ešení Vašeho problému 

� podporu pro realizaci nalezeného �ešení 

� osobní konzultace (jednorázové nebo opakované) 

� telefonické konzultace (od 8.30 do 22.00 hod., v pracovní dny, b�hem víkendu a všech

dn� pracovního volna) 

� internetové konzultace na domacinasili@persefona.cz 

� krizovou intervenci 

� psychologické poradenství 

� psychoterapie pro dosp�lé 

� svépomocnou skupinu pro ob�ti domácího násilí 

� právní poradenství, nap�. sepsání právních podání 

� sociální poradenství 

� zprost�edkování kontaktu na další odborníky (psychiatry, psychology, terapeuty,
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sociální pracovnice) 

� pomoc p�i hledání azylového ubytování 

� doprovod na jednání s ú�ady 

Magdalenium,

 Ob�anské  sdružení  Magdalenium  je  provozovatelem  za�ízení  Helena,

poskytujícího ženám – ob�tem domácího násilí a jejich d�tem azylové ubytování s následným

psychologickým, sociálním a právním poradenstvím.

Azylový d�m  je jediný v Brn�  s utajenou adresou. Možnost neve�ejné adresy

umož�uje klientkám a jejich d�tem získat pocit bezpe�í.

Kontaktovat  nás  m�žete na  krizové telefonní  lince (776  718 459),  která  je  v

provozu 24 hodin denn�.  Krom� telefonní linky Magdalenium poskytuje kontaktní práce v

terénu, krizová   a p�echodného l�žka a následné právní, sociální a psychologické poradenství

(pro ubytované klientky).

Od února 2006 jsme rozší�ili naše služby o skupinovou psychoterapii pro externí

klientky.Jako dopl�kovou �innost o.s. Magdalenium po�ádá r�zné mediální akce, p�ednášky

a seminá�e apod. 

za�ízení Helena

Kontakt:

MAGDALENIUM56

mobil: 776 718 459 (non stop)

email:  magdalenium2@volny.cz 

www.magdalenium.cz

Cílová  skupina

��Ob�ti domácího násilí – ženy bezd�tné i s d�tmi

��Ob�ti obchodování se ženami

Pobytový program

5 6 Www.magdalenium.cz
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Je vhodný pro uživatele, kte�í prošli umíst�ním na krizovém l�žku a u nichž byly

vylou�eny kontraindikace k pobytovému programu. Pobytový program je uživateli

zprost�edkován na základ� smlouvy o poskytnutí p�echodného l�žka. To je k dispozici

standardn� po dobu 6 m�síc�, s možností prodloužení pobytu dle spolupráce ze strany

uživatele o dalších 6 m�síc�. 

Základní pravidla pobytu se �ídí vnit�ními sm�rnicemi o.s.Magdalenium,

provozním a domácím �ádem za�ízení Helena. 

V rámci pobytového programu jsou uživateli využívány tyto služby:

� Právní poradenství

Uživatel�m služeb za�ízení Helena jsou poskytovány bezplatné konzultace z d�vodu

jejich finan�ní tísn�. Jedná se o konzultace zam��ené na trestní �ád, správní �ád,

rodinné právo apod. Právník seznámí uživatele s jeho právy a zp�soby �ešení vzniklé

situace. Sepíše TO, návrhy k soudu, jsou ošet�ovány práva k dít�ti … 

Právní poradenství je také poskytováno cílové skupin� externí formou v rozsahu

limitovaném finan�ními prost�edky pro p�íslušné období. Externí klientelou rozumíme

uživatele, kte�í již ukon�ili pobytový program v za�ízení Helena, ale jejichž situace

vzhledem k obtížnosti p�ípadu, ješt� nebyla do�ešena. Navíc se jedná i o nové klienty

získané nap�. díky telefonní krizové pomoci. 

� Psychologické poradenství

probíhá v za�ízení Helena 1x týdn� se zam��ením na vyrovnávání se žen s

traumatickými prožitky, posílení sebed�v�ry, samostatnosti, práce s pocity viny aj..

Psychologické poradenství je také poskytováno cílové skupin� externí formou v

rozsahu limitovaném finan�ními prost�edky pro p�íslušné období v Poradn� pro d�ti,

mládež a rodinu, Brno. 

� Skupinová psychoterapie

probíhá formou otev�ených sezení ve dvou skupinách 1x týdn� po dobu 12 m�síc�.

Výhodou je spole�né sdílení zážitk� stejnorodé terapeutické skupiny tj.ob�tí domácího

násilí, �ímž se zvyšuje efektivnost práce. P�íklad probíraných témat ve skupin�:

domácí násilí – formy násilí, sebev�domí versus DN, propracování náhledu na DN  ve

spojitosti se zážitky z d�tství a vztahu k rodi��m, dopad DN na sebehodnocení  a

sebejistotu uživatel� aj. 

� Volno�asové aktivity
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Jsou poskytovány p�edevším d�tem klientek v dob�, kdy se matky ú�astní skupinové

psychoterapie tj. každou st�edu �i v dob�, kdy uživatelé mají možnost využít vzniklý

volný �as k vy�ízení svých náležitostí na p�íslušných organizacích v doprovodu

sociální pracovnice. Výkon volno�asových aktivit je zajišt�n formou DPP pracovníky

v sociálních službách §116 b) za ú�elem výchovné a aktiviza�ní �innosti. 

� Videotréning  interakcí  ,,VTI“

je zam��en na p�ímou práci s uživateli služby formou videonahrávek b�žných situací ,

se  zam��ením na komunika�ní  vzorce  ve vztahu matka – dít�.  Tato  metoda velmi

ú�inn� napomáhá v diagnostice problémových �i zát�žových situací, které se aktivují z

d�vodu Telefonickou krizovou pomoc poskytují v za�ízení Helena sociální pracovnice

v  rámci  svých  b�žných  pracovních  aktivit.  Odborné  zaštít�ní  služby  je  zajišt�no

absolvováním výcvikového akreditovaného kurzu v rozsahu 120 hodin (šest pracovnic

má ukon�ený výcvik v TKI, jedna nastoupí do výcviku v 2. pol. roku 2007).

Cílem služby je pomoci volajícím zorientovat se v jejich obtížné životní situaci

a poskytnout jim pomoc, která umožní krizovou situaci stabilizovat. 

Krizová pomoc

Tato služba je poskytována v za�ízení Helena po dobu p�ti dn�.

P�i  prvotním vstupním rozhovoru  (stabiliza�ní  techniky,  krizová intervence)  je

uživatel  seznámen  s  podmínkami  krizové  pomoci  a  je  sepsána  smlouva  o  poskytnutí

krizového l�žka.

V rámci této pomoci je uživateli k dispozici:

� vstupní psychologický pohovor 

� sociální poradenství a dle situace doprovody k léka�i, OSPOD, odbory sociální  pé�e

apod. záleží na konkrétní kazuistice a zakázce zp�sobu �ešení uživatelem 

� vstupní právní poradenství 

Sou�ástí krizové pomoci je i tzv. kontaktní práce v terénu, která obnáší došet�ení

situace uživatele formou p�ímého kontaktu se sociální pracovnicí za�ízení Helena v terénu.
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Domov sv. Markéty pro matky s d�tmi v tísni

Sta�kova 47, 612 00 Brno

tel.: 549 122 962, 549 122 965, fax: 541 240 088, mobil: 736 529 335, email:

dsm.brno@caritas.cz

Z�izovatelem Domova sv. Markéty pro matky s d�tmi v tísni je Diecézní Charita

Brno – Oblastní charita Brno. Budova, ve které jsou  nabízené služby poskytovány je v

pronájmu od Magistrátu m�sta Brna. 

Za�ízení bylo založeno v roce 1993 a klientky byly postupn�  p�ijímány b�hem

roku 1994. V této dob�  bylo k dispozici  18 byt�.  Sou�ástí  objektu je dv�r a zahrada.  Se

zvelebením zarostlého prostoru zahrady poradila  zahradní  architektka.  Došlo k úm�rnému

rozmíst�ní zelen�,  vybudování pískovišt�  a pozd�ji  byl  zbytek volného prostoru obohacen

d�tskou herní soustavou se skluzavkou a houpa�kami. Zahrada slouží k relaxaci a odpo�inku

maminek a vyžití jejich d�tí. 

V  roce  1995  byla  zahájena  p�ístavba  �tvrtého  patra  a  výtahu,  což  poskytlo

klientkám více pohodlí p�i pohybu v dom� a zárove�  tak rozší�ili kapacitu na 27 bytových

jednotek.  V  následujícím  roce  prob�hla  rekonstrukce  sklepních  prostor,  ze  kterých  byla

vybudována t�locvi�na. Tyto prostory jsou celoro�n� využívány ke sportovním aktivitám d�tí

a  jejich matek.  T�locvi�na slouží  i  k  setkávání  všech obyvatel  Domova p�i  nejr�zn�jších

p�íležitostech b�hem roku. 

B�hem roku 2005 a 2006 se pokra�ovalo za provozu v generálních opravách �ásti

budovy. Na ja�e roku 2007 byly na zahrad� umíst�ny nové proléza�ky s houpa�kami. B�hem

letních m�síc� byl p�istav�n altán. Do budoucna plánují vým�nu oken a dokon�ení oprav ve

sklepních prostorách, �ímž by rádi rozší�ili prostory a služby. 

Doba pobytu matek s  d�tmi  v  a�ízení  je  pro v�tšinu klientek spojena s velmi

složitým a náro�ným obdobím jejich rodinného života. Snahou Domova je podpora na jejich

cest� znovuza�len�ní do p�irozené sociální sít�. 
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Pro  obohacení  pobytu  klientek  v  Domov�  sv.  Markéty57 i  v  rámci  prezentace

za�ízení široké a odborné ve�ejnosti se osv�d�ilo po�ádání následujících akcí: Svátek matek,

oslava  Dne  d�tí,  sportovní  turnaje,  d�tské  karnevaly,  poznávací  výlety,  módní  p�ehlídky,

benefi�ní koncerty, Mikulášské a váno�ní besídky a jiné aktivity. 

Poslání

Posláním Domova sv. Markéty (dále jen DSM ) pro matky s d�tmi v tísni v Brn�

je poskytnutí do�asného ubytování a sociálních služeb matkám s nezletilými d�tmi, t�hotným

a týraným ženám, které se ocitly v krizové životní situaci a nedokážou bez pomoci tuto situaci

�ešit. Snahou je pomoci matce k samostatnému zp�sobu života a zodpov�dné pé�i o své d�ti,

za�lenit ji pln� do spole�nosti. 

Ubytování je p�ednostn�  umožn�no klientkám z m�sta  Brna a Jihomoravského

kraje. 

Cílová skupina

Matky s nezletilými d�tmi,  t�hotné ženy,  ženy,  které  se  ocitly ve velmi  tíživé

životní  situaci.  Jedná  se  o  ženy  zneužívané,  ohrožované  na  život�,  ale  i  o  klientky  s

nevy�ešenou bytovou otázkou. 

Za�ízení  není  ur�eno  pro  klientky  s  psychickou  nemocí,  pro  klientky,  které

projevují nezájem svoji situaci �ešit, pro klientky pod vlivem drog a jiných omamných látek a

pro klientky, které nerespektují Domovní �ád. 

Cíle služby

� poskytnout 27 klientkám následující služby 

� ubytování klientek na dobu nezbytn� nutnou k vy�ešení jejich životní krizové situace 

� získání pocitu bezpe�í p�ed agresivním partnerem �i p�ed nep�ijatelnými sociálními

podmínkami 

� p�íprava klientky na p�echod do svého budoucího vlastního bydlení 

� rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospoda�ení s vlastními finan�ními

prost�edky 

� posílení vazby mezi matkou a dít�tem v p�ípadech, kdy z d�vodu nep�íznivých

57  Www.dsm.brno.cz
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podmínek byla tato vazba narušena 

� hlubší sebepoznání sebe sama a tím zlepšení a prohloubení vztahu matka – dít� i

zlepšení kvality výchovného p�sobení 

� informovanost klientek ke zlepšení jejich orientace v problematice sociální, právní

i v b�žném život� 

� vedení klientek k uv�dom�ní si vlastních práv a povinností 

� motivace klientek k sebevzd�lávání a hledání zam�stnání 

Principy služby

� dodržování práv klientek služeb 

� respektování práv a soukromí klientek služeb 

� individualizace podpory 

� prevence sociálního vylou�ení 

� p�izp�sobování pot�ebám klientek služeb 

� posilování samostatnosti a individuální v�le klientek 

� uplat�ování k�es�anských p�ístup� k pot�ebám klientek  

Kapacita  za�ízení:28 bytových jednotek (100 l�žek)

Po�et uživatel�, kterým v roce 2008 byla poskytnuta pomoc: matky 121, d�ti 199

Poradenství a informovanost: 1197 kontakt�

Kontakt

Domov sv. Markéty

pro matky s d�tmi v tísni

Sta�kova 47, 612 00 Brno

tel.: 549 122 962, 549 122 965, fax: 541 240 088

mobil: 736 529 335

e-mail: dsm.brno@caritas.cz
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Spondea, o.s. ´- interven�ní centrum

SPONDEA,  o.  p.  s  je  obecn�  prosp�šná  spole�nost,  která  se  zam��uje  hlavn�

na pomoc d�tem a  mládeži  v jejich t�žkých životních  situacích a  dále  na  pomoc ob�tem

domácího  násilí.  Z poskytovaných  služeb  nabízí  Spondea,  ostatn�  jako  v�tšina  dalších

obdobných  organizací  pomoc  sociální,  psychologickou  a  právní,  a  to  jak  na  míst�,  tak

telefonicky �i on-line a dále nabízí sociáln�-aktiviza�ní službu pro rodiny s d�tmi, mediaci �i

doprovod na ú�ady. SPONDEA je také orgánem sociáln�-právní ochrany d�tí. 

 �innost  SPONDEI je  podporována  Magistrátem m�sta  Brna,  Jihomoravským

krajem, Nadací O2 a dalšími soukromými subjekty.

Od  vzniku  tohoto  Interven�ního  centra  se  stala  spolupráce  mezi  policisty

za�azenými ve Skupin� domácí násilí a pracovníky SPONDEI sou�ástí každodenní práce na

konkrétních p�ípadech vykázání,  a  domnívám se,  že funguje ke  vzájemné spokojenosti,  a

proto velice ráda na tomto míst�  ocituji  vedoucí  Skupiny domácí násilí  npor.  Mgr et  Bc.

Alenu  Sedlá�kovou:58 „Velice  si  cením  práce  aktivity  SPONDEI  v oblasti  zavád�ní

interdisciplinární spolupráce Jihomoravském kraji. Jsem si v�doma toho, že tato práce není

v�bec snadná a záleží na tom, kdo a jak se jí chopí. V��ím, že síly vložené do promazávání

kole�ek spolupráce u p�ípad� domácího násilí p�ináší a bude p�inášet své plody. Jelikož se

SPONDEOU  spolupracuji  prakticky  od  jejího  vzniku,  mohu  otev�en�  �íci,  že  jde  o

organizaci,  která  se  neustále  rozvíjí,  což  je  patrné  nejen  v oblasti  dalšího  vzd�lávání

vlastních pracovník�, ale i v rozši�ování nabídky poskytovaných služeb. 

Za velice dobrý nápad považuji využití internetu pro oslovování potencionálních klient�

jako média,  které ke komunikaci používají  v sou�asné dob�  stále více d�tí.  I  tento krok

SPONDEI  mne  jen  dále  utvrzuje  názoru,  že  se  jedná  o  organizaci,  která  je  schopna

58   Npor. Mgr. Bc. Alena Sedlá�ková vede od roku 2005 do sou�asné doby Skupinu domácí násilí SKPV
M�stské �editelství  Brno Policie �R, která je doposud jedinou specializovanou policejní složkou na tuto
problematiku v celé �eské republice.
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flexibiln�  se  p�izp�sobovat  pot�ebám  t�ch,  kterým  jsou  její  služby  ur�eny.  Vedle  toho

oce�uji po celou dobu existence o.p.s. SPONDEA nezdolnou výdrž jejich pracovník� d�lat

dob�e svoji práci – tedy pomáhat d�tem v nouzi a osobám ohroženým domácím násilím –

spolupracovat s t�mi, kte�í sledují stejný cíl.

Cht�la bych proto na tomto míst� vyjád�it sv�j obdiv všem pracovník�m SPONDEA, o. p. s.

a p�edevším paní �editelce.

INTERVEN�NÍ CENTRA NA POMOC OB�TEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Zákon �. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Interven�ní centra (dále jen IC) byly z�ízeny sou�asn� se zákonem o ochran� p�ed

domácím násilím  zákon  �.  135/2006  Sb.,  nabyl  dnem 01.01.2007  ú�innosti  též  zákon  �.

108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  za  ú�elem  poskytování  pomoci  osobám  ohroženým

domácím  násilím,  který  vymezuje  novou  koncepci  sociálních  služeb  v �eské  republice.

V každém kraji je alespo� jedno interven�ní centrum, které by m�lo poskytovat bezprost�ední

individuální  psychologickou  a  sociální  pomoc  ambulantní  nebo  azylové  povahy  a

zprost�edkovat  poskytnutí  následné  pomoci  zejména  sociální,  léka�ské,  psychologické  a

právní. V �eské republice se nachází celkem   16 interven�ních center.

Nejbližšími  spolupracovníky  IC  jsou policejní  orgány,  jak vyplývá  ze zákona

o ochran� p�ed domácím násilím. Ten upravuje na jedné stran� povinnost policisty informovat

v souvislosti  s vykázáním  ohroženou  osobu  o  místech  pomoci  a  na  stran�  informovat

p�íslušné IC o provedeném vykázání a o úkonech, které byly v souvislosti s ním provedeny.

To umož�uje pracovník�m IC získat náhled na historii vztahu, vzhledem k tomu, že d�vodem

vykázání jsou zejména p�edchozí incidenty.

Pokud  Policie  �R  vykáže  pachatele  domácího  násilí  ze  spole�ného  bytu,

interven�ní centrum je povinno kontaktovat ob�� do 48 od chvíle, kdy se od Policie �R dozví

o vykázání.
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Na interven�ní centra se mohou obracet osoby ohrožené domácím násilím  i

v p�ípad�, že k vykázání nedošlo.

Interven�ní centrum je poradenské za�ízení pro osoby ohrožené domácím násilím,

v jejichž p�ípad� byl proti osob� násilné uplatn�n institut vykázání. V rámci interven�ního

centra se poskytuje t�mto osobám právní, psychologické a sociální poradenství, které má za

cíl nastínit klient�m všechny možné zp�soby �ešení jejich situace. 

Služby Interven�ního centra jsou poskytovány všem ob�tem domácího násilí bez

rozdílu  v�ku  a  pohlaví,  tedy  ženám,  muž�m,  senior�m,  d�tem,  zdravotn�  postiženým

osobám,  a  to  i  v  p�ípad�,  že  v  jejich  situaci  nebyl  uplatn�n  výše  uvedený  institut

vykázání.  Respektují  se  zde  požadavky  anonymity,  zaru�uje  se  diskrétnos  a  bezpe�né

prost�edí. Poradenské služby jsou bezplatné, není pot�eba žádné doporu�ení jiné instituce.

Standardn� poskytované služby:

� psychologická pomoc

� sociáln� terapeutická �innost

� pobyty na krizovém l�žku

� poradenství v oblasti trestn�-právní, sociáln�-právní a organiza�ní

� pomoc p�i uplat�ování práv, oprávn�ných zájm� a p�i obstarávání osobních záležitostí

� zprost�edkování kontaktu s jiným odborným pracovišt�m

Možné služby:

• doprovod na ú�ady, na policii, k léka�i, k p�estupkové komisi

• sjednání policejního výslechu v prostorách našeho za�ízení

Cílovou skupinou interven�ního centra nejsou násilné osoby

Interven�ní centrum je od 1.1. 2007 nástupnickým pracovišt�m DONA Centra

Brno.

Interven�ní centrum je poradenské za�ízení pro osoby ohrožené domácím násilím,

v jejichž p�ípad� byl proti osob� násilné uplatn�n institut vykázání. V rámci interven�ního

centra se poskytuje t�mto osobám právní, psychologické a sociální poradenství, které má za

cíl nastínit klient�m všechny možné zp�soby �ešení jejich situace. 
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Služby Interven�ního centra jsou poskytovány všem ob�tem domácího násilí bez

rozdílu  v�ku  a  pohlaví,  tedy  ženám,  muž�m,  senior�m,  d�tem,  zdravotn�  postiženým

osobám,  a  to  i  v  p�ípad�,  že  v  jejich  situaci  nebyl  uplatn�n  výše  uvedený  institut

vykázání.  Respektují  požadavek  anonymity,  zaru�ují  diskrétnost  a  bezpe�né  prost�edí.

Poradenské  služby  jsou  bezplatné,  není  pot�eba  žádné  doporu�ení  jiné  instituce.  Více

informací lze nalézt nap�. na internetových stránkách.

Standardn� poskytované služby

� psychologická pomoc 

� sociáln� terapeutická �innost 

� pobyty na krizovém l�žku 

� poradenství v oblasti trestn�-právní, sociáln�-právní a organiza�ní 

� pomoc p�i uplat�ování práv, oprávn�ných zájm� a p�i obstarávání

osobních záležitostí 

� zprost�edkování kontaktu s jiným odborným pracovišt�m 

Možné služby:

� doprovod na ú�ady, na policii, k léka�i, k p�estupkové komisi 

� sjednání policejního výslechu v prostorách našeho za�ízení 

Cílovou skupinou interven�ního centra nejsou násilné osoby.

Pomoc rodi��m s d�tmi v tísni

Rodi��m s d�tmi, kte�í se stali ob�tí domácího násilí, rozhodli se svoji situaci

�ešit odchodem/út�kem ze spole�né domácnosti s agresorem a nemají se svými d�tmi kam

jít, nabízí:

� možnost nezávazn� si o jejich situaci promluvit 

� pomoc p�i sestavení "krizového plánu" 59

� psychickou podporu, klidné a p�átelské prost�edí 

� pomoc p�i hledání r�zných �ešení, sociáln�-právní poradenství 

� pobyt na krizovém l�žku 

� psychologickou a psychiatrickou pomoc pro d�ti 

 

59  Www.spondea.cz
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Tato sociální  služba je  financována z ESF prost�ednictvím OP LZZ a státního

rozpo�tu �R.

Posláním sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi Krizového centra

Spondea je podpora rodin s d�tmi, které nejsou schopny vlivem nep�íznivé sociální situace

zajistit optimální výchovu a pé�i d�tem. Cílem je podpo�it zdárný vývoj dít�te a fungování

rodiny, a to formou ambulantní a terénní.

Posláním  Interven�ního  centra  Spondea  je  poskytování  odborné  pomoci  a

podpory ambulantní, terénní i pobytovou formou osobám bez rozdílu v�ku a pohlaví, které se

pod vlivem domácího násilí dostaly do sociáln� nep�íznivé situace, s cílem nabytí dovednosti

tuto situaci  �ešit vlastními silami. Interven�ní centrum Spondea dále organizuje spolupráci

institucí a odborník� �ešících problematiku domácího násilí v Jihomoravském kraji a zajiš�uje

informovanost mezi jednotlivými interven�ními centry ostatních kraj�.

Cíle

� zklidn�ní klienta v pro n�j nep�íznivé situaci 

� sm��ování klienta k zajišt�ní vlastního bezpe�í 

� zmobilizování vlastní aktivity klienta tak, aby byl schopen vlastními

silami realizovat další kroky vedoucí k životu bez násilí 

� zajišt�ní spolupráce mezi poskytovateli jiných sociálních služeb v rámci

�ešení problematiky domácího násilí 

Komu poskytují službu

Službu nabízí všem osobám bez rozdílu v�ku a pohlaví. Jedná se o osoby, které

se dostaly do nep�íznivé sociální situace vlivem domácího násilí.  Jsou to osoby ohrožené,

nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu �i ekonomickému domácímu násilí

ve  všech  stádiích,  dále  osoby  jim  blízké,  nebo  sv�dci  domácího  násilí.

Cílovou skupinou nejsou násilné osoby.

Formy poskytované služby

� psychologická pomoc 

� sociáln� terapeutické �innosti 

� pobyty na krizovém l�žku 

� poradenství v oblasti trestn�právní, sociáln�-právní a organiza�ní 

� pomoc p�i uplat�ování práv, oprávn�ných zájm� a p�i obstarávání

osobních záležitostí 
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� zprost�edkování kontaktu s jiným odborným pracovišt�m 

Služba je poskytována bezplatn�.

Službu poskytují psychologové, sociální pracovníci, právník

Kontakty

nonstop linka: 739 078 078

tel.: 544 501 121

fax: 544 526 561

 

 Statistika:

Krizové centrum

Za  rok  2007 vyhledalo  pomoc  Krizového  centra celkem  697 nových  klient�.

Celkem poskytlo t�mto klient�m 3594 krizových intervencí a konzultací, z toho bylo 1328

formou krizové telefonické pomoci, 1373 formou osobní intervence, 149 formou SMS, 386

formou emailové korespondence a 358 formou chatového poradenství. Na krizových l�žkách

bylo ubytováno celkem 26 d�tí.

Interven�ní centrum

Za  rok  2007 poskytlo  Interven�ní  centrum služby  celkem  372 klient�m,

a to prost�ednictvím 1199 kontakt�. Pobyt na krizovém l�žku využilo 24 dosp�lých osob a 38

d�tí jako ob�tí domácího násilí. Celkem se problematika domácího násilí týkala 256ti d�tí. 

Kontakty v rámci jednotlivých sociálních služeb a v rámci výkonu sociáln�-právní

ochrany d�tí:

Sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi -1339 kontakt�

Interven�ní centrum – 1199 kontakt�

Telefonická krizová pomoc – 933 kontakt�

Krizová pomoc – 910 kontakt�

Sociáln� právní ochrana d�tí – 412 kontakt�

Okruhy �ešených problém� u klient� Krizového centra nov� evidovaných v roce

2007:

• rodinné problémy 29% (rozvodové situace v rodin�, vztahové

�




problémy, út�ky z domova, ztráta rodi��,)

• osobní problémy 22 % (pokusy o sebevraždu, neurózy, deprese,

závislosti, poruchy p�íjmu potravy, fobie)

• žádost o azyl 14%

• vztahové problémy 7 % (intimní nebo s vrstevníky)

• testovací hovory, žádost o jiný typ služeb 7%

• problematika syndromu CAN 6 % (týrané, zneužívané a

zanedbávané d�ti)

• sociáln� – právní poradenství, poskytnutí informací, o

zprost�edkování kontaktu s jiným za�ízením 6%

• poruchy chování 5%

• školní problémy 4% (šikana, neprosp�ch)

Nej�ast�jšími  p�í�inami  vzniku  syndromu  týraného  dít�te  bylo  pohlavní

zneužívání dít�te rodinným p�íslušníkem.

Nejv�tší poptávka po službách v roce 2007 byla v m�sících lednu, kv�tnu a �íjnu.

Nej�ast�ji zastoupenou v�kovou skupinou byly d�ti a mládež nad 15 let. 

4.2 Díl�í záv�r

V této �ásti své diplomové práce uvádím p�ehled institucí a ob�anských sdružení,

poskytujících  pomoc ob�tem domácího  násilí  v  Brn�.  Uvádím kontakt,  �innost,  kterou se

zabývají nebo služby, které poskytují, pop�. organizace, s nimiž spolupracují, cílové skupiny,

pro které jsou služby ur�eny a cíle �innosti.  Využila jsem prezentace za�ízení na internetu a

domnívám se, že jsou p�ehledné, z popisu �innosti institucí vyplývá, že pokud n�kdo osloví s

žádostí  o  pomoc  policistu,  léka�e,  sociálního  pracovníka,  pomoc  najde.  Vytišt�na  byla  i

spousta informa�ních materiál�, leták�, které jsou umíst�ny na frekventovaných místech ve

m�st�, na ú�adech, v �ekárnách léka��. 
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5. Empirická �ást

 

5.1 Definice pr�zkumného problému diplomové práce a použité
metody

V úvodu této metodické kapitoly vymezím cíl  aplika�ní �ásti  a  popíši  zvolený

zp�sob  výzkumu.  Vzhledem k charakteru  práce  se  domnívám,  že  nejvhodn�jší  formou  je

kvantitativn�  orientovaný  výzkum,  provedený metodou  empirického  zkoumání.  Zvolenou

technikou byl dotazník. 

Dotazník lze za�adit do kategorie dotazování, tedy písemný zp�sob kladení otázek

a získávání odpov�dí v písemné form�.  Dotazník je ur�en pro získávání dat od velkého po�tu

odpovídajících, což je také nejv�tší výhodou dotazníkové formy získávání dat. Tento zp�sob

výzkumu je považován za ekonomický, výhodou je p�edevším shromážd�ní velkého množství

odpov�dí od zna�ného množství respondent�. Respondentem je nazývána osoba, vypl�ující

dotazník. 

Jako nevýhoda dotazníkového sb�ru je uvád�no zkreslování odpov�dí samotnými

respondenty, p�i�emž d�vod� pro zkreslování nebo uvád�ní nepravdivých údaj� je n�kolik. Ze

strany administrátora dotazníku se m�že jednat o nejednozna�n� položené otázky, nep�esné

formulace  nebo  nejasnost  pojm�.  U  respondenta  o  snahu  ukázat  se  lepším,  nepochopení

otázky nebo snahu bojkotovat výzkum.

Pro  úsp�šnost  provád�ného  dotazníkového  šet�ení  musí  být  spln�ny  ur�ité

podmínky:

1.      Validita – schopnost výzkumného nástroje zjiš�ovat to, co se zjiš�ovat má. Jedna

z nejd�ležit�jších vlastností výzkumného nástroje.

2.      Reliabilita – p�esnost a spolehlivost výzkumného nástroje, schopnost dotazníku

zachytit zkoumané jevy spolehliv� a p�esn�.

3.      Prakti�nost – dotazník musí být realizovatelný v praxi.
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K problematice  domácího  násilí  a  dostupnosti  sociálních  služeb  pro  ob�ti

domácího násilí lze formulovat velké množství otázek. Pro svoji práci jsem zvolila jiný úhel

pohledu, orientovala jsem se na informovanost respondentek.  Výzkumný problém, který �eší

tato práce, se dá definovat takto – je ve�ejnost obeznámena s pojmem domácí násilí, a jak

vyplývá z názvu práce, ví ve�ejnost, jaké sociální služby pro ob�ti domácího násilí ve m�st�

Brn� fungují a jsou tyto sociální služby  dostupné?   Pro získání odpov�dí, jsem vyhotovila

dotazník s devíti otázkami a zformulovala t�i hypotézy: 

Hypotéza  �.  1:  cílová  skupina  respondentek  je  dostate�n�  informována  o

problematice domácího násilí.

Hypotéza �. 2:  Systém pomoci ob�tem domácího násilí je ve m�st� Brn� na dobré

úrovni a dostupný.

Hypotéza �. 3: Prevence domácího násilí je dle názoru respondentek dostate�ná.

5.2 Pr�zkumný soubor

Pro pot�eby provád�ného pr�zkumu jsem si zvolila budovu Magistrátu m�sta Brna, odboru

sociální pé�e.  Cht�la jsem zjistit,  jak se v problému orientují sociální  pracovnice,  které se

zabývají  výplatou  dávek  hmotné  nouze,  p�ísp�vku  na  pé�i,  dávek  starým  a  zdravotn�

postiženým  ob�an�m  a  mohou  se  setkat  s ohroženými  osobami.  Zajímalo  mn�,  zda  jsou

informované  i  o  problematice,  která  není  p�ímou  sou�ástí  jejich  pracovních  náplní.  Pro

dosažení  požadovaného  po�tu  respondentek  jsem  požádala  o  pomoc  a  spolupráci  tyto

kolegyn� a zaslala jsem dotazníky jejich prost�ednictvím i jejich p�íbuzným a známým ženám.

S ohledem  na  fakt,  že  ohroženými  osobami  jsou  v�tšinou  ženy,  oslovila  jsem  se  svým

výzkumem je, snahou bylo získat data od sta žen. Pro up�esn�ní údaj� o výzkumném vzorku

jsem respondentkám v první �ásti dotazníku zadala n�kolik otázek (1-3), kde jsem zjiš�ovala

demografické údaje a v�k.  Dotazník jsem rozd�lila do t�í �ástí:

1.�ást – osobnostní

zjiš�uje základní demografická data respondentek, v�k, rodinný stav, stupe� nejvyššího

dosaženého vzd�lání
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2. �ást – v�domostní

ov��uje orientaci dotazovaných v problematice domácí násilí

3.�ást – obecná

zjiš�uje obecné postoje žen k mí�e informovanosti, na osobní zkušenosti s domácím

násilím , informovanosti o systému sociálních služeb

Informovanost  spole�nosti  o problematice domácího násilí  se neustále zvyšuje.

Domnívám se, že základem boje s domácím násilím je d�kladná informovanost ve�ejnosti.

 Z výzkumu vyplynulo, že mnoho lidí má s domácím násilím svoji osobní zkušenost. 

 

5.3 Organizace pr�zkumu

Pr�zkum byl  realizován  v období �ervna  –  srpna  2009.  Referentky  byly  po

p�edchozí telefonické domluv� kontaktovány na svých pracovištích a obdržely dotazník, pop�.

dotazníky,  pro  své  p�íbuzné  a  známé.  Mým  cílem  bylo  takto  oslovit  na  jednom  míst�

maximální po�et respondentek . Po p�edchozí domluv� se všechny vypln�né dotazníky vrátily

do konce m�síce �ervence 2009, v m�síci srpnu prob�hlo vyhodnocení.   

Vypln�ných dotazník� bylo 100, proto dále uvádím vyhodnocení pouze v procentuálním
vyjád�ení.  
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5.4 Výsledky výzkumu

Hypotéza �. 1

Více jak 75% žen je dostate�n� informováno o problematice domácího násilí.

Hypotéza se ov��ila. 

Hypotéza se potvrdila. Všechny dotazované znají termín domácí násilí.

 

Hypotéza �. 2

Systém pomoci ob�tem domácího násilí hodnotí více jak 75% jako dobrý a dostupný. 

Hypotéza se ov��ila.

Vzhledem k tomu, že v p�ípad� pot�eby pomoci by se 74% dotazovaných by se s

žádostí  o  pomoc  obrátilo  na  policii,  pomáhající  organizace  nebo  léka�e,  sv�d�í  o  d�v��e

respondentek k t�mto institucím.

 

Hypotéza �. 3

Prevenci domácího násilí hodnotí dostate�n� 50% žen.

 S ohledem na skute�nost, že všechny dotazované svými odpov��mi prokázaly

informovanost v problému domácího násilí, orientaci v poskytovaných službách, tém��

t�i �tvrtiny dotázaných se vyjád�ily, že považují prevenci v naší zemi jako dostate�nou. 

 

 

	




ZÁV�R

Tématem pro mou diplomovou práci teoreticko-aplika�ního charakteru se mi staly

sociální služby pro ob�ti  domácího násilí  v mém regionu a jejich dostupnost. V úvodu své

práce jsem si rovn�ž kladla otázku, jak funguje systém sociálních služeb v mém regionu, ve

m�st� Brn�, zda jsou sociální služby pro ohrožené osoby dostupné. Z provedeného výzkumu i

 z pr�b�hu práce na diplomové práci jednozna�n� vyplynulo, že systém sociálních služeb i

interdisciplinární tým ve m�st� Brn� fungují na vysoké úrovni. Zjistila jsem, že lidský rozm�r,

p�ístup  profesionál�  k ohroženým  osobám,  se  nestává  rutiním.  Porozum�ní  pomáhajících

odborník�  m�že  pomoci  zajistit  ob�tem  pot�ebnou  podporu.  Ob�ti  bývají  zastrašovány

fyzickou, duševní nebo slovní agresí.  Následky takového jednání  mohou být  nap�.  strach,

extrémní  stres  a  trauma,  deprese  a  úzkost,  osam�ní  a  závislost,  zni�ená  sebeúcta,

sebeobvi�ování  a  pochybování,  zhoršená  schopnost  rozhodování,  pocity  beznad�je  a

bezmocnosti. Je d�ležité porozum�t tomu, že ob�ti násilí a týrání vyžadují jak praktickou, tak

i  duševní  podporu,  která  je  posílí.  Prvky  takového  podp�rného  zásahu  zahrnují  pomoc

materiální,  jako  je  bezpe�né  bydlení,  pé�i  o  dít�  a  p�ístup  k ve�ejným  službám.  Krom�

materiální pomoci je nutné poskytnout duševní podporu, rady, vedení k rozhodnosti, kurzy o

výchov� d�tí, sch�zky, podporující sebed�v�ru. Právní pomoc by se m�la týkat úpravy práv a

povinností  k  d�tem,  majetkové vyrovnání, finan�ní  a sociální podpory. 

Pomáhající pracovníci by m�li mít na pam�ti, že ob�� žádající o pomoc se cítí

velmi  �asto  zahanbená,  ponížená,  vystrašená  nebo  odpov�dná  za  dané  násilí.  Tyto  ženy

pot�ebují podporu zam��enou na vybudování jejich vnit�ní síly. Pot�ebují být znovu ujišt�ny,

že nejsou samy, že mnoho jiných žen prod�lalo podobné zážitky a že to, co se stalo, na n�

nevrhá špatné sv�tlo. Nakonec je jim t�eba hlavn� zd�raznit, že zneužití nebyla jejich chyba,

nejsou  odpov�dné  za  násilí  páchané  jejich  muži.  Ženy  pot�ebují  p�ístup  ke  st�edisk�m,

�ešícím krizové situace. Služby takových st�edisek zahrnují krizové zásahové týmy, krizové

telefonní linky, možnost ubytování v krizové situaci, dopravní spojení  a   zákony dovolující

p�emíst�ní  ob�ti nebo pachatele z jejich domova.  

Zam�stnanci krizových zásahových tým� se mohou skládat z dobrovolník�, musí

však být speciáln� vyškoleni, jak reagovat na domácí násilí. Efektivní zásah v krizové situaci

spo�ívá v zajišt�ní bezpe�nosti  ob�ti,  vyslechnutí  p�íb�hu a projevení d�v�ry,  pro posílení
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ob�ti  je  d�ležité,  aby ji  pracovníci  v��ili,  zajišt�ní  odpovídající  pomoci  a  podpory ob�ti.

Krizové telefonní  linky mohou zajistit  okamžitou pomoc a kontaktují  klienty se st�edisky

nabízejícími  další  pomoc.  Linky  pro  zneužívané  ženy  existují  na  mnoha  místech,  nap�.

v Belgii, Fiji, ve Francii, Kostarice, Malajsii, Norsku, Rakousku. Tam, kde krizové telefonní

linky nejsou,  musí se ob�ti spoléhat na neformální spole�enskou pomoc.

                V naléhavé  situaci  pot�ebují  ženy  a  jejich  d�ti  bezpe�ný  p�íbytek.

V n�kterých  zemích jsou státem vedená nebo podporovaná krizová st�ediska,  která zajistí

ubytování ženám a jejich d�tem v krizové situaci.                

                I  když  azylové  domy poskytují  ženám  v naléhavé  situaci  bezpe�né

místo, vede se spor o správnosti fungující strategie, která vyžaduje, aby žena opustila sv�j

domov.  Díky st�hování  a  možnému nesouhlasu  rodiny,  m�že  žena  prožít  trauma.  P�esun

pachatele z domova se také m�že dostat do sporu s místním právem. Vláda musí zabezpe�it,

aby zákonná opat�ení  �ešící  domácí  násilí  zajiš�ovala  vhodnou  rovnováhu  mezi  pot�ebou

ochrany  ob�ti  a  základními  právy  pachatele.  Nap�íklad  kanadská  vláda  vyhlásila,  že

uzáko�uje  násilný  p�esun  pachatele  z domova.  V Rakousku  se  také  pachatel  vyhoš�uje

z domova. Ženy, které se rozhodnou opustit domov od trýznitele, mohou pot�ebovat bydlení

v krizové  situaci  (úkryt,  úto�išt�),  centra  pro  podporu  žen,  pé�i  o  dít�,  bydlení,  finan�ní

podporu,  léka�ské  ošet�ení,  lé�ebné terapie,  sociální  a  duševní  podporu,  najít  zam�stnání,

zákonnou pomoc a p�íležitost ke vzd�lání. Nesmíme zapomínat na to, že v rodinách, kde jsou

ženy zneužívány svými manžely, se stávají druhotnými ob��mi také d�ti, které se staly sv�dky

domácího násilí. V záv�ru této práce uvádím, že vidím také nedostatek  v právní problematice

domácího násilí v oblasti ob�anského a rodinného práva, kdy tomuto  není dosud v právnické

literatu�e v�nována pat�i�ná pozornost a proto ani mezi odbornou ve�ejností nejsou dostate�n�

využívány možnosti, které by mohly osobám, ohroženým domácím násilím, v jejich situaci

pomoci.

            Je však nezbytné, aby osoby ohrožené domácím násilím mohly ve všech

�ízeních  využít  kvalifikovanou  právní  pomoc,  která  by  jim  m�la  být  poskytována

bezplatn�. Ve všech �ízeních by m�la být odpov�dnost za toto nežádoucí jednání p�enesena na

násilnou osobu, a to zejména p�i rozvodu manželství, úprav� pom�r� k nezletilým d�tem a

stanovení vyživovací povinnosti.
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            Na d�ti, které jsou sv�dky domácího násilí, by m�lo být nahlíženo jako na

ob�ti takového jednání, se všemi procesními d�sledky. V p�ípadech domácího násilí nejsou

spln�ny  p�edpoklady  pro  sv��ení  dít�te  do  st�ídavé  �i  spole�né  výchovy  rodi��.  Tato

skute�nost  by  naopak  m�la  být  respektována  v p�ípadném  zásahu  do  rodi�ovské

zodpov�dnosti násilného rodi�e.

            P�i vypo�ádání spole�ného jm�ní manžel� a p�i zrušení spole�ného nájmu

bytu  �i  úprav�  užívacího  práva  k bytu  je  nutné  páchané  domácí  násilí  mít  na  z�eteli  ve

prosp�ch ob�ti nebo d�tí a soudy by m�ly odep�ít ochranu výkonu práva, který je v rozporu

s dobrými mravy.

            Veškerá  p�ijatá  opat�ení  by  m�la  sm��ovat  k ochran�  osoby  ohrožené

domácím násilím a k ur�ení zodpov�dnosti násilné osoby za vzniklou situaci.

            V zájmu zvýšení ochrany nezletilých d�tí by bylo na míst�  metodickou

formou  sjednotit  výkon  orgán�  sociáln�  právní  ochrany  d�tí,  stanovit  závazné  znaky pro

sledování  d�tí  z rodin,  deformovaných  domácím  násilím,  abychom  se  p�iblížili  jejich

reálnému  po�tu  a  mohli  z toho  vyvodit  p�íslušná  preventivní  opat�ení.  Vždy�  v�asné

vyrozum�ní  o  páchaném  násilí,  jeho  p�erušení,  zabrán�ní  opakování,  usm�rn�ní  chování

pachatele, podpora a pomoc ob�ti a ochrana d�tí p�ed domácím násilím v rodin�, p�edstavující

kombinaci  prevence,  psychosociální  pomoci a trestn�právních p�ístup�  p�edejde mnohému

spole�enskému, fyzickému a emocionálnímu nešt�stí.

            Na záv�r  pouze  podotknu,  že  domácí  násilí  se  ve  spole�nosti  vždy

vyskytovalo  a  vyskytovat  bude.  Bylo  by  naivní  a  nereálné  usilovat  o odstran�ní  tohoto

fenoménu, který se odehrává za zdmi domova. Ale i p�esto je nutné proti domácímu násilí

bojovat. Musí být zavád�na pat�i�ná opat�ení ke snížení výskytu p�ípad� domácího násilí, a to

nejen formou legislativních úprav, ale také poskytováním pot�ebné pomoci ob�tem, sv�dk�m

a p�ípadn� i pachatel�m. Velmi d�ležité je také zvýšit pov�domí ve�ejnosti o tom, že domácí

násilí  není  záležitostí  soukromou,  ale  ob�ti  se  ve v�tšin�  p�ípad�  neobejdou  bez zásahu

zven�í, bez naší pomoci. 
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Resumé

Ve své diplomové práci se v�nuji sociálním službám pro ob�ti  domácího násilí

v mém  regionu  a  jejich  dostupnosti.  V úvodu  jsem  se  zam��ila  na  domácí  násilí,  jeho

specifika, podstatu a obsah tohoto pojmu. Stanovila jsem si výzkumnou otázku. Ve druhé �ásti

se v�nuji modelovému mezioborovému projektu k vytvo�ení právního rámce a metodických

postup�  pro  zavedení  interdisciplinárních  tým�,  spojujících  zdravotní,  sociální  a  policejní

pomoc p�i  odhalování a  stíhání  p�ípad�  domácího násilí,  který se stal  prvním krokem ke

zpracování koncepce a zavedení systému koordinované mezioborové spolupráce, sm��ující

k eliminaci násilí  na ženách v �eské republice. T�etí teoretická �ást mé práce je v�nována

vývoji  situace  v oblasti  interdisciplinární  spolupráce  k �ešení  p�ípad�  domácího  násilí  ve

m�st�  Brn�.  �tvrtá  �ást  je  v�nována institucím a  ob�anským sdružením,  poskytujícím ve

m�st� Brn�  sociální služby ob�tem domácího násilí. Pátá aplika�ní �ást má �ist� praktický

rámec a zahrnuje pr�zkum z oblasti problematiky domácího násilí. Pr�zkum je zam��en na

dotazníkové šet�ení a zjišt�ní, že ve�ejnost je o dané problematice dostate�n� informována a

sociální služby jsou dostupné… 
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Anotace

Tato diplomová práce,  jak vyplývá z názvu, se zabývá sociálními službami pro

ob�ti  domácího  násilí  a  jejich  dostupnosti  v mém  regionu,  ve  m�st�  Brn�.  Zabývá  se

termínem domácí násilí, mapuje vývoj od vytvo�ení právního rámce a metodických postup�

pro zavedení interdisciplinárních tým�, spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc p�i

odhalování a stíhání p�ípad�  domácího násilí.  Popisuje krizové centrum a n�která za�ízení

azylového ubytování, v aplika�ní �ásti pomocí dotazníku vyhodnocuje úrove� informovanosti

o  problematice  domácího  násilí  a  informovanosti  o  sociálních  službách  ob�tem  tohoto

patologického jevu.

 

Klí�ová slova  

Domácí  násilí,  interdisciplinární  tým,  sociální  služby,  ohrožená osoba,  krizové

centrum, OSPOD, policie, azylové za�ízení.

Annotation

The following diploma thesis essay, as it figures from its name, subjects on social

services for victims of the home abuse and the accessability of the social  services in my

region, in the city Brno. It considers the term “Home Abuse“, maps the development since the

legal scope creating and methodical advances for the  introducing interdiciplinary teams in the

city  of  Brno.  It  describes  the  crisis  centre  and  facilities  of  the  asylum  housing,  in  the

application part by means of casuistries, analyses the accessability of social services and the

sense of the co-ordinated aid to victims of the home abuse.

Keywords

Home  abuse,  interdisciplinary  team,  social  services,  person  in  danger,  crisis

centre, Convention on the Rights of the Child, police, asylum facility. 
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P�íloha �. 1:

Zastupovaná instituce Poštovní adresa Telefonické
spojení

M�stská  policie  Brno,  Odbor
prevence

Zelný trh 13, 602 00 Brno 548 210 035

FN Brno,  Psychiatrická klinika,  Bílý
kruh bezpe�í

FN  Brno,  Jihlavská  20,  625  00
Brno

532  232  317,
721 336 721

ÚM�  Brno-st�ed,  p�estupkové
odd�lení

Dominikánská 2, 601 69 Brno 542 526 254

Magdalenium, o.s., za�ízení Helena P.O. Box 113, 657 13 Brno 776  718  459,
776 320 459

MMB,  Odbor  školství  mládeže  a
t�lovýchovy

Dominikánské  nám.  3,  601  67
Brno

542 172 181

M�stské státní zastupitelství Kobližná 22, 601 61 Brno 542 123 011

MMB, Odbor zdravotnictví Dominikánské  nám.  3,  601  67
Brno

542 172 433

ÚM� Brno-sever, Odd�lení p�estupk� Bratislavská 70, 601 47 Brno 545 542 113

Liga  lidských  práv  –  Program  proti
DN 

Bratislavská 31, 602 00 Brno 545 245 996

Manželská  a  rodinná  poradna  p�i
CSS,

Buzkova 43B - Židenice 548 538 338

Fond ohrožených d�tí, pobo�ka Brno Francouzská 58, 602 00 Brno 545 215 105

MMB, Odbor vnit�ních v�cí – pravní
odd�lení

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 542 173 081

MMB, Odbor soc. pé�e Kolišt� 19, 601 67 Brno 542 173 135

Proba�ní a media�ní služba �R Kozí 8, 602 00 Brno 542 213 314

ÚM� Brno – sever, Odbor soc. V�cí a
zdravotnictví

Bratislavská 70, 601 47 Brno 545 542 115

MMB, Odbor zdravotnictví Dominikánské  nám.  3,  601  67
Brno

542 172 430

ÚM� Brno-Bystrc, Odbor sociální Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 541 552 473

Sdružení  zdravotnických  za�ízení  II
Brno, p.o.

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno 541 552 473

P�R,  M  Brno,  Skupina  Domácí
násilí

Cejl 4/6, 602 00 Brno 974 624 001

M�stská  policie  Brno,  Odbor
prevence

Zelný trh 13, 602 00 Brno 548 210 035

ÚM�  Brno-Bystrc,  Odbor  vnit�ních Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 546 125 181

�





v�cí, agenda p�estupk�

ÚM�  Brno  –  Židenice,  Odbor  soc.
Pé�e, školství a kultury

Gajdošova 7, 615 00 Brno 548 426 132

SPONDEA Brno Sýpka 25, 613 Brno 541 213 732

Policie �R Brno, Kancelá� �editele Cejl 4/6, 602 00 Brno 974 625 836

Policie �R Brno, Kancelá� �editele Cejl 4/6, 602 00 Brno

�
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Srovnání po�tu p�ípad� vykázání za rok 2007 a 2008
v Jihomoravském kraji

po�et vykázání  v  okresech       po�et vykázání  v okresech

2007 (83)       2008 (10 m�síc� 54)

•Brno-m�sto          42 Brno-m�sto  30

•Blansko            6 Blansko   1

•Brno-venkov           14 Brno – venkov    7

•B�eclav             9  B�eclav     3

•Hodonín             4 Hodonín    8

•Vyškov             4 Vyškov     2

•Znojmo             4 Znojmo     3

•

•Po�et nízko-prahových klient�:

•2007         2008

•238  klient�     269 klient� (10 m�síc�)

Zdroj : Setkání pracovník� IC a Policie �R  nad problematikou domácího násilí.

Podhradí nad Dyjí, 12. a 13. listopadu 2008   

�
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P�íloha �. 3: Dotazník

Jmenuji se Jitka Svatošová, jsem studentkou druhého ro�níku Univerzity Tomáše Bati ve
Zlín�. Ukon�ení studia je podmín�no vypracováním diplomové práce, jejíž sou�ástí je
výzkum, provád�ný formou dotazníku. Dotazník je anonymní, získaná data budou použita
pouze ke zpracování diplomové práce. 
D�kuji Vám za spolupráci.    
                                                                             Bc. Jitka Svatošová

 

1. Uve�te v�k:        ______let.

2. Stav:            a) svobodná

                     b) vdaná

                     c) rozvedená

3. Nejvyšší dosažené vzd�lání:

a)      Základní

b)      Vyu�ení  bez maturity

c)       St�ední s maturitou

d)      Vyšší odborné

e)      Vysokoškolské

4. Víte, co znamená pojem domácího násilí:

a)      Ano                      b)   Ne

5. Odkud jste získala informace o domácím násilí. 

a)      Škola

b)      Média

c)       Odborná literatura

d)      Zdravotnická za�ízení

�
�



e)      Jiné:____________. 

6. Zajímá vás problematika domácího násilí?

a)      Ano                      b)  Ne

7.a .Máte sama p�ímé zkušenosti?

 a)    Ano                     b)  Ne

7.b Pokud ano, koho byste požádala o pomoc?

                                                               a)  Policie

                                                               b)  Pomáhající organizace

c)   Léka�

d)  P�ítelkyn�

e)  Rodina

8. Znáte n�jakou organizaci, která se zabývá pomocí  ob�tem domácího násilí?

a)    Ano                       b)  Ne

8.b Pokud ano, vyjmenujte n�kterou:__________________.

8.c Kde jste získala o organizaci informace:______________.   

9. Domníváte se, že prevence v oblasti domácího násilí je u nás dostate�ná?

a)    Ano                       b)  Ne
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