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„Domácí násilí je nejroz en í formou násilí v bec, p em  je sou asn  formou

nejmén  kontrolovanou a co do své frekvence a záva nosti nejvíce podce ovanou.“

Schneider, H.J.

(n mecký kriminolog)

lov k se nikdy nezbaví toho, o em ml í.“

Karel apek

ÚVOD

Projevy jednání majícího znaky domácího násilí jsou r zné a vyskytují se

v r zných podobách a formách. Nejzáva ím problémem je  stále velká latence a

obavy ob tí domácího násilí problém it ze strachu mo né odplaty ze strany násilníka.

Nutno v ak podotknou, e doba ji  v tomto sm ru zna  pokro ila a ob ti domácího

násilí jsou více informovan í  a odvá í p i oznámení a samotném ení celé

situace. Stálým problémem jsou osoby v blízkosti posti ené rodiny domácím násilím,

které s ní ne ijí v p ímém kontaktu a vnímají tuto skute nost jako n co, do eho nemají

právo zasahovat. V dy  se to d je za zav enými dve mi, v intimit  rodiny. iroká

ve ejnost stálé vnímá tento problém jako soukromou zále itost, ve které se t ko

orientuje a proto se rad ji do problému nevm uje. Úsudky a názory jsou proto tedy

velice r zné a tak nakonec dojde k situacím, e si onen cizí lov k ekne, e je lep í do

problému nezasahovat a v ímat si jen svých vlastních v cí kolem sebe.

 Rodina je, nebo by alespo  m la být základním lánkem ka dého státního

uspo ádání a tvo í výchozí bod celé spole nosti, od kterého se odvíjí její dal í vývoj a

rozvoj. Rodina by m la být místem, kde ka dý její len nalezne své soukromí, bezpe í,

jistotu, zázemí a hlavn  lásku a pochopení svých nejbli ích. Ne v dy je v ak tomu ve

ech p ípadech a rodina se stává místem strachu, nejistoty, obav a v neposlední ad  i

násilí ve v ech jeho podobách. asto vychází najevo skute nost, e práv  rodina je tím

místem, kde siln í diktují svá pravidla  a na svém „teritoriu“, kde nejsou nikým ru eni

ani pozorováni beztrestn  ubli ují slab ím, tedy svým blízkým. Je a  s podivem, e

lov k, který d íve miloval, m l rád i snad projevoval ur ité sympatie v i tomu

druhému, je te  ten, který terorizuje, ubli uje a ztrp uje ivot jen proto, e se mu ten
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druhý znelíbil i jen proto, e mu d lá radost, kdy  se jej n kdo bojí. Najednou se

rodina stane místem odkud není úniku, není pomoci a je zde jen beznad j a strach!

Rodina by m la být místem, kde má ka dý len své soukromí a zázemí, kde se cítí

bezpe  a astn . M lo by to být místo, kam se lov k ka dý den rád vrací, proto e

tam najde lidi, kte í ho mají rádi, kte í doká ou vytvo it p íjemné a klidné prost edí a

kte í nedovolí, aby mu n kdo ubli oval. Za poslední léta v ak vychází najevo, e se

práv  rodina stává místem, kde je slab ím len m dlouhodob  ubli ováno.

Doposud v pr hu vývoje lidstva platilo, e stát nemá právo vstupovat do

soukromí rodiny a nemá se plést do jejích zále itostí. Násilí páchané v rodin  v ak

neohro uje jen zdraví a ivot ob ti, ale m e negativním zp sobem ovlivnit i vývoj d tí,

které v tomto nezdravém prost edí vyr stají. Jen st í m eme o ekávat od d tí, které

vyr staly, u ily se a ily v prost edí domácího násilí, e budou pozitivn  p sobit na své

ti a e v jednání, které na nich zcela jist  zanechalo stopy, nebudou pokra ovat. A to

 p ece není v c soukromá! Stát nem e ne inn  p ihlí et k tomu, e jsou poru ována

základní lidská práva! Nejv ím p áním ob tí domácího násilí není pomsta a touha po

odvet , ale vytvo ení takového vztahu, ve kterém dominuje atmosféra bezpe í a

tolerance. Tito lidé jen cht jí ít normální ivot a cht jí v klidu a pohod  vychovávat

svoje d ti. Proto by m lo být cílem státních orgán  i nestátních organizací vytvo ení

uceleného systému opat ení, který by na jedné stran  ú inn  postihoval v echny projevy

domácího násilí, ale na stran  druhé také umo nil tam, kde je to je  mo né, upravení

nemocných rodinných vztah .

 Obsah diplomové práce má zachytit nejen pojem domácího násilí, vznik a jeho

pr h, ale hlavním cílem je zam ení se na prost edí domácího násilí a d ti, které

v tomto prost edí vyr stají. Nesmím tedy opomenout specifikovat ob  domácího násilí,

agresora, zp soby týrání a také samoz ejm  sankce a trestní postihy, kterými m e být

jejich jednání postihováno.

Pro výb r zvoleného tématu jsem se rozhodl proto, e cítím velkou pot ebu

pokusit se promluvit k lidem, aby si uv domili, e se nejedná o problém zanedbatelný a

také proto, e jsem se v rámci své pracovní profese nes etn krát s domácím násilím

osobn  st etl a byl jeho nep ímým ú astníkem. Ú elem a snahou mé práce je formou

komparací r zných p ístup  v odborné literatu e zachytit, popsat a zhodnotit daný

fenomén, zd raznit jeho záva nost a z eteln  deklarovat, e domácí násilí je v cí

ve ejnou nikoliv soukromou. Ohro ení d stojnosti lov ka, jeho zdraví a ivota jsou

hodnoty, které je zapot ebí chránit.
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1. Domácí násilí jako sociáln  patologický jev

Domácí násilí p edstavuje iroce roz ený a zárove  nejmén  kontrolovaný

druh násilí, který v sob  zahrnuje v echny projevy psychického, fyzického a sexuálního

násilí páchaného mezi osobami, které by k sob  m ly mít nejblí e. Je  donedávna bylo

domácí násilí, by  jde o záva ný celospole enský fenomén, pova ováno spí e za

okrajový problém na í spole nosti. Nejen výzkumy ale také samotná praxe ukázala, e

domácí násilí se vyskytuje v mnohem více rodinách, ne  by kdokoli z nás p edpokládal.

Termín domácí násilí vychází z anglického pojmu „domestic violence“ a ozna uje

fyzické, psychické a sexuální násilí (tj. chování zp sobující u jednoho z partner  strach

z druhého), které se odehrává v soukromí, je opakované a má eskalující tendenci.

Zahrnuje ve keré násilí, které probíhá za zdmi domova, a m e mít r zné podoby:

zneu ívání, týrání, zanedbávání d tí, incest, násilí páchané na partnerce nebo partnerovi,

trýzn ní senior , zdravotn  posti ených len  domácnosti, týraní sv ené osoby.1

Pod pojmem domácí násilí rovn  tak rozumíme útoky, napadání, výhru ky od

blízké osoby s cílem ublí it i získat nad ob tí p evahu a moc. Je útokem na lidskou

stojnost, ohro uje zdraví a ve vyhrocených p ípadech i ivot ob ti.2

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními

partnery, tj. man ely, druhy apod. ke kterému dochází v soukromí, tedy mimi kontrolu

ve ejnosti, intenzita násilných incident  se zpravidla stup uje a u ob ti vede ke ztrát

schopností v as zastavit násilné incidenty a efektivn  vy it naru ený vztah; ( ir í

pojem „násilí v rodin “ zahrnuje také násilí páchané na d tech a násilí páchané na

seniorech). Stru  ve výkladu viz. p íloha .  1.

Domácí násilí není spor, jednorázový incident, vzájemné poty ky mezi partnery.

Domácí násilí je jednostranné, agresor a ob  si nikdy nem ní role!3

 Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými

osobami, ke kterému dochází opakovan  v jejich soukromí a tím skryt  mimo kontrolu

ve ejnosti, intenzita násilných incident  se stup uje a vede ke ztrát  schopností v as

tyto incidenty zastavit a efektivn  vy it naru ený vztah.4

 Domácí násilí pat í k nej ast í form  násilného chování v na í spole nosti, ale

také dokonce k nej ast í trestné innosti, která je v ak svými aktéry velmi utajována.

1 Policie eské republiky, dostupné z http//www.mvcr.cz/prevence
2 Magdalenium, o.s. pomoc ob tem domácího násilí, dostupné z http//magdalenium.cz/domacinasili
3 Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http//www.bkb.cz/domacinasili
4 Dona linka, dostupné z http//donalinka.cz/domacinasili
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Má r zné formy, asto za íná lehkým strkáním a m e pokra ovat polí kem, fackou,

úderem a kon it útokem se zbraní v ruce. T lesné formy pat í mezi ty, které jsou snáze

identifikovatelné. Obtí ná detekce a identifikace je typická pro formy citového týrání,

soustavného poni ování, ironizování, posm ných poznámek a dal ích útok  na lidskou

stojnost, které asto provázejí i ostatní formy násilí v rodin  a vytvá í tak obraz

typické rodinné komunikace. Násilí v rodin  m e mít také obraz sociální izolace, kdy

jeden z partner  zám rn  udr uje svého partnera bez kontakt  se svojí rodinou, p áteli

apod. Mezi partnerským násilím v rodin  pat í k astým formám ekonomické strádání,

vyko is ování a  podru í. K záva ným formám domácího násilí pat í sexuální útoky.

Domácí násilí je tedy definováno jako násilí, ke kterému dochází mezi partnery

v domácím prost edí. V echny zdroje uvád jí, e je významn ast í pou ívání násilí

ze strany mu  v i enám, i kdy  existuje, a to nikoliv v zanedbatelné mí e, i týrání

mu  svými enami. Druh partnerského, resp. domácího násilí, se m e projevit v

asných stádiích vztahu, n kdy a  po letech spole ného sou ití. Domácí násilí je

fenomén, pro který je typické opakování a platí pro n ho nepsané pravidlo, e tak jak se

opakují jednotlivé ataky, tak se stup uje jejich intenzita a  nabývají na krutosti. Pro

zvládání domácího násilí je problém v ochot  vyhledat pomoc a popsat negativní formy

komunikace se svým partnerem. P inou této neochoty a  zám rného blokování je

ambivalentní vztah ob ti ke svému agresivnímu partnerovi, pocit studu a také pocit

viny. Tak se paradoxn  vytvá í patologická závislost ob ti na agresorovi a obrácen .

Domácí násilí je velmi zra ující, proto e se d je mezi nejbli ími lidmi,

poru uje právo bezpe ného domova, má dopad na kvalitu ivota celé rodiny, ale mezi

jeho následky pat í i ta skute nost, e osobnost ob ti je stigmatizována a to je d vod,

pro  neopou tí vysloven  tyranský zp sob ití. Domácí násilí se m e vyskytovat i

mezi partnery rozvedenými, kte í ijí ji  odd len  anebo i mezi partnery, kte í spolu

nikdy ne ili, kdy jeden z nich - v inou mu  - se neumí vyrovnat s rozchodem a ze své

bývalé partnerky si u iní ob  svých agresivních choutek. Mu i asto zneu ívají svá

pracovní postavení, nap íklad ve státní správ , herci, sportovci a podobn . Zcela

typickou charakteristikou je nízká ochota vyhledání pomoci ze strany ob ti. Zahrani ní

studie jejich  metodologie i výb r souboru jsou odli né, nicmén  alespo  pro na i

edstavu - ukazují, e eny se v partnerském vztahu stávají ob tí agrese velmi asto a
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tato ísla se pohybují v rozmezí 66-80%. Mu i jsou ob tí domácího násilí mén asto a

údaje se pohybují v íslech 25-33%.1

Psychologové rozumí pod pojmem domácího násilí, násilí mezi partnery, které

se odehrává v soukromí, je opakované a má stoupající tendenci. Týká se jak násilí mezi

partnery, man eli, tak i násilí v i starým lidem, d tem zdravotn  posti eným. Pod

pojmem domácí násilí m eme za adit také násilí d tí na rodi ích. Jedná se zejména o

rodiny neúplné, pouze s jedním rodi em, nap . kdy  dít  z stává samo s matkou, m e

evzít roli jakéhosi pseudopartnera. Zárove  se v ak m e prom nit v tyrana, který

rozhoduje o ve kerém d ní v rodin .

Dít  si m e vzít vzor i v n kterém rodi i – nap íklad syn, který je astým

sv dkem arogantního chování otce k matce, se k ní m e za ít chovat stejným

zp sobem. Agresivním chováním v i rodi i se asto vyzna ují jediná ci. Jsou

centrálním bodem rodiny, jsou do nich vkládány ned je i ambice rodi .

V komplikované situaci se rovn  ocitají prvorozené d ti, které za ijí frustraci „sesazení

z tr nu“ mlad ím sourozencem a zále í na rodi ích, jak prvorozený syn nebo dcera tuto

roli zvládne. Problematické m e být té  dít  nejmlad í, které se narodí star ím rodi m

ve velkém asovém odstupu. Rovn  adoptované d ti se mohou v i rodi m chovat

agresivn .2

1.1.  Znaky domácího násilí v R

Chceme-li ob tem domácího násilí skute  ú inn  pomoci, m li bychom znát

které znaky, které vykazuje tento fenomén, a respektovat pro ívání ob ti, i kdy  ho

nemusíme chápat a ztoto ovat se s ním. Novela trestního zákona chápe domácí násilí

jako "týrání osoby ijící ve spole  obývaném byt  nebo dom  nebo osoby blízké".

em  osobou blízkou se rozumí p íbuzní v p ímé linii, zpravidla man el, man elka,

sourozenci nebo jiné osoby v pom ru rodinném nebo jemu podobném (partnerský vztah

druha a dru ky). Pracovníci pomáhajících profesí se asto ptají, jak lze rozpoznat

domácí násilí, co lze pova ovat za násilí v rodin , kdy by m li ú inn  pomoci a kdy jde

o snahu o zneu ití sociální sít  pod záminkou domácího násilí i vy izování si ú  mezi

partnery. Na tuto otázku lze obtí  odpov t, lze v ak stanovit ur ité znaky domácího

1 Vaní ková, E. Domácí násilí. Praha: R ová linka, 2001, s.3-4.
2 írtková, L., Za zav enými dve mi. Praha:  Bulletin prevence kriminality MV R, 2001, s.18-19.
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násilí a vykreslit obraz typické ob ti. Z t chto charakteristik m eme pak vycházet p i

rozpoznávání domácího násilí a volby metod p i jednání s jeho protagonisty.

Charakteristickými znaky, podle kterých lze domácí násilí identifikovat, jsou:

blízké vztahy intimního charakteru: násilí se odehrává mezi osobami, které jsou v

íbuzenském vztahu nebo mezi osobami jinak blízkými (druh a dru ka apod.), nejedná

se o lidi, kte í jsou v i sob  lhostejní, bez sou asných i minulých citových vazeb

spole né bydlení: ob  a násilník zpravidla bydlí spolu, ijí v jednom byt  nebo dom  a

ob  nemá mo nost toto bydlení opustit (d vodem m e být nedostatek finan ních

prost edk  nebo i reálná hrozba toho, e agresor zdemoluje byt, rozprodá za ízení

apod.)

spole ná propojenost: ob  a agresor jsou vzájemn  úzce propojeni, mají spolu d ti,

vlastní spole ný majetek, mají asto spole ný okruh p átel, kdy  se ob  rozhodne ze

vztahu odejít, riskuje, e p ijde nejen o d ti, ale i o dosavadní sociální prost edí,

finan ní a materiální prost edky

dlouhodobost: domácí násilí v inou eskaluje n kolik let (podle zku eností z praxe

ena asto vyhledá pomoc a  po 7 a více letech trvání násilí)

opakující se ataky: u domácího násilí nejde o jednorázové incidenty, nýbr  o

nep etr itý kolob h útok , p eru ovaný fázemi usmi ování, slib  a obdobím relativního

klidu (období klidu se v ak postupn  zkracuje, zatímco období vytvá ení nap tí a útok

se roz uje)

stup ující se agresivita: útoky jsou s ka dým dal ím opakováním brutáln í, objevila-

li se na po átku rozvíjejícího se domácího násilí facka, na jeho konci m e být vysoce

nebezpe ný fyzický útok, který zanechá celo ivotní následky a m e vést k ohro ení

ivota a zdraví

skrytost: inou se domácí násilí odehrává za zav enými dve mi domova; jde o

uzav ené prost edí, kam se ob  i agresor stále vracejí

obtí ná posti itelnost a kontrolovatelnost: domácí násilí není vystaveno zrak m

ve ejnosti, odehrává se v soukromí bytu, jakýkoli zásah do tohoto teritoria agresora je

obtí ný a dokazování násilí je velmi slo ité ( asto proti sob  stojí tvrzení proti tvrzení,

kdy dokazování le í na bedrech ob ti, která asto pod vlivem traumatu reaguje

nep im en  dané situaci a její výpov  p sobí nev rohodn )

asymetrie ve vztahu: tento znak pova ujeme v domácím násilí za ur ující, projevuje se

bezvýhradnou mocí agresora a naprostou bezmocí ob ti, která je dlouhodob  udr ovaná
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v závislém, nerovnom rném postavení, kdy agresor si vynucuje, aby ob  byla poslu ná

a d lala bez diskuse to, co on chce, p em  k donucení pou ívá násilí

pokra ování násilí i po rozchodu: zku enosti ukazují, e domácí násilí má tendenci

etrvávat i po odchodu ob ti ze spole né domácnosti zejména v t ch p ípadech, kdy má

ob  s agresorem d ti, které se stávají prost edkem dal ího týrání a vydírání.

Velmi obtí né je rozpoznání domácího násilí a jeho odd lení od partnerských

problém  a krizí, p i kterých si dva stejn  mocní jedinci í problémy násilnou cestou.

K rozpoznání znak  domácího násilí slou í výpov  ob ti a pracovník by m l v t, na

co se v otázkách zam it. Doporu uje se doptávat se na zahájení násilí, jeho vývoj a

formy, poslední násilný atak apod. Lze pou ívat otázky typu: Kdy vás poprvé napadl?

Jak to za alo? Co p edcházelo napadení? Co jste d lala vy po prvním útoku? Jak dlouho

domácí násilí trvá? Jak asto se d je? Co bylo poslední napadení? Jaké bylo nejhor í

napadení? Máte (m la jste) po napadení n jaké obtí e? Byla jste u léka e? Zasahovala

 policie? Co se d je nyní? Co se stalo, e jste te  vyhledala pomoc?1 Ob tem, v tomto

ípad  slou í i tzv. bezpe nostní plán pro ob ti domácího násilí viz. p íloha . 2.

Za klí ové znaky domácího násilí tedy m eme pova ovat.

Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru je  nelze ur it,

zda jde o domácí násilí. M e to v ak být jeho za átek.

Eskalace – od urá ek se stup uje k psychickému sni ování lidské d stojnosti a  k

fyzickým útok m a záva ným trestným in m ohro ujícím zdraví a ivot.

Jasné a nezpochybnitelné rozd lení rolí osoby ohro ené a osoby násilné – domácí

násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rva ky, spory, kde se role osoby násilné a

osoby ohro ené st ídají.

Neve ejnost – probíhá zpravidla za zav enými dve mi bytu i domu, stranou

spole enské kontroly.

Aby skutek byl domácím násilím, musí být napln ny v echny znaky!

Za hlavní projevy domácího násilí pova ujeme.

Psychické násilí – zastra ování, zlé pohledy, výhru ná gesta, p edvád ní zbraní, ni ení

cí, ubli ování jiným v p ítomnosti ohro ené osoby. Zvý ená kontrola v eho, co

ohro ená osoba d lá – kam jde, s kým mluví, co íká, kdy se vrátí, omezování

1 Kolektiv autor , sí ník Policista.  Odbor   prevence kriminality MV R….Praha: leden 2006, s. 20-24.
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samostatnosti a rozhodování o sob . Kritizování a poni ování – nadávky, zesm ování,

sni ování schopností, zpochyb ování du evního zdraví, zleh ování obav, p ehlí ení

ání a pot eb. Vyhro ování a vydírání – nucení k poslu nosti, vyhro ování bitím,

eru ením kontakt , sebevra dou, vydírání p es d ti, vnou ata, vyvolávání pocit  viny.

Fyzické násilí – násilí namí ené proti vám i va im d tem (p ípadn  oblíbenému

zví eti). fackování, kopání, krcení, bití i mlácení o ze i n jakým p edm tem, rány,

stí, ohro ování zbraní, pokus zabít vás i n koho vám blízkého, vyhro ování a

podobn .

Sociální násilí – izolace od p íbuzných a p átel – zákaz p ijímat náv vy, svým

chováním odrazovat náv vníka od dal ích náv v, zákaz telefonovat, dívat se na TV,

doprovázení nap . k léka i, na ú ady.

Citové a ekonomické zneu ívání – zamezení p ístupu k financím (i vlastním),

vydírání, vynucování p epsání bytu, nemovitosti.

Sexuální násilí - pou ívání síly i výhr ek za ú elem donutit vás k sexu nebo

sexuálním praktikám, které odmítáte.

Destruktivní kritika - nadávání, obvi ování, poko ující poznámky i gesta.

Nátlaková taktika - nátlak obvi ováním i jinou formou zastra ování, ne estné

ovliv ování d tí, rozkazování, co máte d lat, zabra ování spánku i odepírání potravy.

Izolace - brán ní nav tívit p íbuzné i p átele, odmítání dát vám klí e, sledování

telefonát , otevírání po ty, pronásledování, ne ekané kontrolní náv vy i telefony.

Zneva ování i podce ování va í osoby - poni ování ve spole nosti, neposlouchání i

eru ování hovoru s cílem dát vám najevo, kdo má skute nou moc, nebo jiný zp sob,

jak vás zesm nit.

Vydírání sebedestruktivním chováním - vyhro ování sebevra dou i jinými formami

sebepo kozování neu iníte-li, co si p eje nebo kombinace vý e uvedených projev .1

1.2.  P iny domácího násilí

Domácí násilí a p iny jeho vzniku jsou spat ovány v rodin , v jejím sociálním

klimatu a v její funk nosti. Ob mi domácího násilí se mohou stát eny, d ti, mu i i

senio i, kte í pro ité trauma mohou it r zným zp sobem:

1 To nerová, T. Za zav enými dve mi. Praha: Bulletin prevence kriminality MV R, 2001, s. 13.
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• drogovou nebo alkoholovou závislostí

• sebedestruktivním chováním v podob  sebevra ednosti nebo pokus  o

sebevra edné chování

• poruchami p íjmu potravy (bulimie) aj.

U d tí je to asto transformace pro itého traumatu do podoby dal ího

patologického chování:

• ikanování

• agresivita

• výbu nost nebo naopak p íli ná pasivita a nezájem.

Podoby domácího násilí mohou být fyzické, psychické, sexuální nebo i jejich

kombinace. Intrafamiliární sexuální zneu ívání d tí je patologickým jevem s vysokou

latencí. Prokazuje se vliv modelového chování a transgenera ního p enosu. Pro ob

mají formy domácího násilí celo ivotní následky. Krizová intervence a terapie má pro

ob  domácího násilí zásadní význam. Velké mo nosti pro eliminaci a prevenci

domácího násilí p iná ejí nové programy a nové p ístupy realizované v zahrani í.1

Není jednoduché odpov t na otázku pro  v bec existuje domácí násilí. Je

slo it í je vystopovat p iny domácího násilí v konkrétním p ípad  u ur ité partnerské

dvojice.

vodní názory

vodn  se mluvilo pouze o domácím násilí páchaném na enách. Domácí násilí

bylo proto vnímáno jako produkt typicky mu ské spole nosti. V p ípadech domácího

násilí jde o uplat ování moci a kontroly v duchu psaných i nepsaných norem a rolových

stereotyp  patriarchální spole nosti. Agresivní mu i týrající své partnerky v í, e

budou tolerováni spole ností.

Dne ní názory

Dne ní názory po ítají ne s jednou, ale s více p inami, které p sobí sou asn  a

vzájemn  se prolínají a posilují. V jednotlivém p ípad  domácího násilí mohou být

zn  „namixovány“.

1 Vykopalová, H. Násilí v rodin . Praha: tvrtletník Kriminalistika MV R, duben 2001, dostupné z http://mvcr.cz.

http://mvcr.cz.
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iny a faktory ovliv ující vznik domácího násilí m eme rozd lit do ty  úrovní

i pater:

1. spole nost (p evládající názory spole nosti - duch doby), nap íklad existence mýt

pomáhá ospravedlnit a bagatelizovat násilí za zav enými dve mi.

2. konkrétní sociální prost edí a ivotní situace (situa ní faktory), nap íklad

nezam stnanost a jiné stresové situace mohou usnadnit vznik domácího násilí.

3. rodina (p iny vyplývající z d ní a vztah  uvnit  rodiny), tento faktor souvisí

zejména s kvalitou vztahu mezi dosp lými partnery. Klí ový je moment, kdo a jak

uplat uje v rodin  moc a kontrolu.

4. jednotlivec (individuální p iny domácího násilí ), jde zejména o povahové

zvlá tnosti úto níka jako nap . sklon k agresivnímu chování, negativní emocionalita,

sebest ednost atd.

Spole nost

• tolerantní postoj spole nosti v i domácímu násilí

• patriarchální náhled na rodinu – mu  má rozhodovat

• tabuizace domácího násilí

• lhostejnost okolí

Rodinná výchova

• transgenera ní p enos násilných vzorc  jednání do dosp losti

• identifikace s agresivními vzory chování

• dominantní, násilnický otec vyvolává u dívek tendence ztoto nit se s rolí ob ti

Osobnostní charakteristika agresora

• zvý ená agresivita

• závislost na návykových látkách

• anomální osobnost

• psychické problémy i psychiatrická onemocn ní

Sociální situace vyvolávající stres

• ztráta zam stnání

• sociální izolace

• finan ní problémy

Rizikové faktory doprovázející vznik domácího násilí mezi blízkými osobami:

• vynucená sociální izolace

• finan ní závislost na partnerovi
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• pé e o d ti v rámci mate ské a rodi ovské dovolené

• zdravotní posti ení a omezení

• vy í v k a bezmocnost senior

• echod z aktivní zam stnanosti do starobního i jiného d chodu

• nezvládnuté rodi ovství a výchova d tí

• závislosti násilné osoby1

V pr zkumu BKB se jako p ina domácího násilí asto opakuje povahové

zalo ení partnera. 37% ob tí uvedlo povahové rysy jako hlavní, ur ující p inu

domácího násilí. V odpov dích klient  se dále vyskytly jako subjektivn  p edpokládané

iny alkohol (dokonce v 50%), domácí neshody (34%) a psychická nemoc (30%).

Dal í momenty (nap . vliv rodi , neúsp chy v práci, patologické hrá ství, drogy,

hotenství) se umístily a  daleko v poli za p irozeným povahovým zalo ením. Rodina

by m la tvo it základní lánek ka dého státního uspo ádání a tvo í výchozí bod celé

spole nosti, od kterého se odvíjí její dal í vývoj a rozvoj. M la by být místem, kde

ka dý její len nalezne své soukromí, bezpe í, jistotu, zázemí a hlavn  lásku a

pochopení svých nejbli ích. Ne v dy je v ak tomu tak ve v ech p ípadech. Rodina se

pak stává místem strachu, nejistoty, obav a v neposlední ad  i násilí, ve v ech jeho

podobách. Neda í se je p esv it, e domácí násilí je genderov  podmín ný problém, a

to i p esto, e ze v ech, a to i ze sv tových výzkum  vyplývá, e  96% jeho ob tí  jsou

eny. V 69% p ípad  jsou násilí páchaném na svém rodi i ítomny d ti.

Je pravda, e v na í spole nosti do lo v posledních letech v této oblasti k

významnému posunu, a to nejen z hlediska  moci zákonodárné, tak i soudní. Ji  od 1.

ledna 2007 ve ly v  ú innost n které zm ny v zákonech na ochranu ob tí domácího

násilí. Do na eho právního ádu se po mnoha letech sna ení, zejména neziskových

organizací,  dostal institut vykázání násilné osoby ze spole ného obydlí na dobu 10 dn

v souvislosti se zákonem .135/2006 Sb, kterým se m ní n které zákony v oblasti

ochrany p ed domácím násilím. Je pravdou, e v mnoha p ípadech je respektováno

právo dít te vyjád it sv j názor ke v em opat ením, která se ho dotýkají, a v mnoha

soudních ízeních ve v ci sv ení dít te do pé e jednoho z rodi , p ípadn  úpravy

styku s rodi em, jemu  dít  nebylo sv eno do pé e, je s dít tem jednáno jako s

rovnoprávným subjektem soukromoprávních vztah . Skute nost, e dít  má právo na

1 Kolektiv autor , Jednání policist  s ob tí trestného inu. Ostrov: Bílý kruh bezpe í, o.s. ve spolupráci MV R, Odbor prevence
kriminality, 2003.
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styk s ob ma rodi i není ú elov  zam ována za jeho povinnost k takovému styku,  a

ání a zejména oprávn ný zájem dít te jsou respektovány.

 Bohu el je v ak stále nejen smutnou, ale zejména alarmující skute ností, e je

dít  nuceno ke styku s rodi em, kterého oprávn  odmítá. V mnoha soudních

rozhodnutích se odrá í alibistické stanovisko soudních znalc , e se „rodi   dopou tí

násilí jen na matce, nikoliv p ímo na d tech, a tudí  nem eme hovo it o jeho sní ených

výchovných kvalitách a schopnostech. Nejsou výjimkou ani p ípady, kdy jsou soudním

rozhodnutím násilník m sv eny d ti do p ímé pé e s od vodn ním, e majetkové,

ípadn  bytové pom ry tohoto rodi e jsou lep í. Pod vlivem militantních psycholog  a

dal ích osob s nimi spolupracujících se nejen do eského opatrovnického, ale i trestního

soudnictví dostal  pojem „syndromu zavr eného rodi e“. Pod dojmem  zcela

zavád jícího  p ekladu (v originále "parental alienation syndrome“ tedy syndrom

odcizeného rodi e) jsou ji  jmenováni specializovaní soudní znalci na problematiku

resp. diagnózu, která v ak oficiální diagnózou v bec není.1

1.3.  D sledky, ob ti a pachatelé domácího násilí

Agrese
 Úto né i výbojné jednání, projev nep átelství v i ur itému objektu, úmyslný

útok na p eká ku, osobu, p edm t stojící v cest  k uspokojení pot eby (reakce na

frustraci). Biologicky jakákoliv fyzická akce nebo hrozba akcí, kterou jednotlivec

zmen uje svobodu nebo genetickou zp sobilost jiného jednotlivce. Agrese m e být

bu  potla ena a projevit se krátkodob  podrá ností nebo dlouhodob

psychosomatickými d sledky a být p esunuta, ritualizována nebo symbolizována, anebo

se m e projevit otev en .

Agresivita

Úto nost. V etologii tendence k hrozb  nebo úto nému jednání, v i druhému

jedinci vlastního druhu – tzv. agresivita vnitrodruhová, anebo v i druhému jedinci

jiného druhu. P evá  jde o získání potravy, pohlavního partnera, teritoria nebo

postavení v hierarchii skupiny. V p írod  usm uje po et p íslu ník  druhu,

rozmíst ní, výb r nejvhodn ích jedinc  pro rozmno ování a nejvhodn ích v dc

skupiny.  V inou nejde o zabití nebo zmrza ení soupe e. Obvykle se nepou ívá

nejsiln ích zbraní, jejich pou ití je pouze nazna eno, i kdy  existují výjime né p í-

1 Kolektiv autor . asopis Policista 1/2006.Dostupné z http//www.mvcr.cz.
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pady s úmyslem zabití, nap . vra ní mladým samcem ve spole enství lv , zeber nebo

impanz . U lov ka m e jít:

• reakci na pocit osobního ohro ení,

• trvalej í osobnostní rys,

• symptom du evní poruchy nebo choroby.

inou je asto frustrace, úzkost, vnit ní nap tí. Psychoanalýza pokládá

obranné a úto né reakce za projevy primárního pudu. Agresivita se m e projevovat

skryt , ve fantazii a my lení, otev en  sociáln  tolerovanými formami, k nim  pat í

vyhrocené a sportovní fandovství, posm ch, kritické postoje projevované k soc. okolí a

ve ejným institucím, sout ivé prosazování kariéry.1

sledky domácího násilí

 Empirická et ení podávají p esv ivé d kazy o záva nosti d sledk  domácího

násilí. V nizozemském výzkumu referovala tvrtina ob tí o poklesu sebed ry,

konkrétn  26 %, 16 % ob tí trp lo depresivními stavy a 12 % týraných osob si

st ovalo na problémy s navazováním vztah . Vedle obvyklých poznatk  v ak pr zkum

dolo il i existenci neuv domovaných následk  domácího násilí. Bylo zji no, e ob ti

domácího násilí mají v í zdravotní potí e somatického i psychického rázu ne

normální populace bez zku eností s domácím násilím. Vedle viktimologických

výzkum  zalo ených na „self reportu“ (tj. vlastního sd lení) ob tí je nutné zmínit i

klinické studie vyu ívající standardizované diagnostické nástroje pro identifikaci

následk  domácího násilí. V t chto studiích jsou jako typické d sledky domácího násilí

zji ovány úzkostné stavy, deprese, kognitivní distorze, disociativní poruchy atp., tedy

symptomatika, kterou lze pod adit p evá  pod posttraumatickou stresovou poruchu.

Pou ití n kterých standardizovaných psychologických test , nap . Minnesota

Multiphasic Personality Inventory (MMPI Minnesotský osobnostní dotazník) vedlo

toti  k dezinterpretacím a ob ti násilí byly myln  diagnostikovány jako schizofrenní i

jako hrani ní osobnosti (borderline). Takovou „psychiatrizaci“ ob tí násilí pova uje

autorka za ne astnou. V teoretické reflexi jsou d sledky domácího násilí vymezovány

v r zných kontextech.

V právním kontextu je domácí násilí charakterizováno jako jev, který vede

k poru ování základních lidských práv a svobod. ada mezinárodních dokument

1 Hartl, P., Hartlová, H., Psychologický slovník. Praha: vydavatelství Portál, 2000, s. 22-23.
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explicitn  zmi uje, e právo nebýt vystaven i vystavena domácímu násilí je základním

a univerzálním lidským právem. Základní kámen v tomto ohledu polo ila Deklarace o

odstran ní násilí na enách, kterou p ijalo v prosinci 1993 Valné shromá ní OSN.

Tato deklarace se stala východiskem pro aktivity a procesy dal ích institucí a orgán

etn  Rady Evropy. Je fakt, e eská republika byla ve zprávách o dodr ování

lidských práv sestavovaných Komisí pro lidská práva OSN opakovan  kritizována za

nedostate nou ochranu ob tí domácího násilí. V právním kontextu je tedy kladen d raz

na fakt, e domácí násilí výrazným zp sobem naru uje kvalitu ivota ob ti. V

po áte ních fázích omezuje její d stojnost, pozd ji pak ohro uje i její zdraví a asto i

ivot.1

Dlouhodobým následkem za itého násilí mezi rodi i m e být nápodoba a

opakování modelu násilných partnerských vztah  ve vlastní dosp losti. Teze o

transgenera ním p enosu násilí je dnes odborníky v eobecn  p ijímána. Také ve

vývojové kriminologii je násilí v rodin  vnímáno jako silný rizikový faktor. Není-li

dostate  kompenzováno projektivními faktory (nap . p íznivé p sobení koly), m e

usnadnit cestu do kriminální kariéry i naopak kariéry ob ti. Na otázku, jaké okolnosti

i faktory rozhodují o tom, která koncepce ( tj. kriminogeneze i viktimogeneze) se

reáln  uplatní, nelze dnes dát jednozna nou odpov .2

V psychologickém kontextu je z pohledu d sledk  domácího násilí

zvýraz ováno hledisko jeho p ímé (primární) ob ti. Mnohé zp soby reagování ob ti na

násilí páchané blízkou osobou jsou toti  málo srozumitelné. Tolerování násilí,

sná enlivost, ne innost a  apatie ze strany ob ti vyvolávají p inejmen ím údiv, n kdy a

zpochyb ování záva nosti problému domácího násilí. Pro  neodejde? Pro  si to nechá

líbit? Mo ná se jí to líbí? To jsou nejtypi í laické otázky, které signalizují zásadní

neznalost podstaty a zvlá tností dynamiky násilí, které je ozna ováno jako domácí

násilí. Uvnit  partnerských vztah  m e toti  docházet k rozmanitým podobám a

variantám násilných incident . Ne v echny v ak lze ozna it jako domácí násilí.

Skutkovou podstatu domácího násilí vystihuje výraz „týrání“, které podle m ítek

obecného morálního úsudku iní sou ití sotva snesitelným. Dominujícím

psychologickým znakem týrání je uplat ování moci a kontroly nad ob tí práv  cestou

pou ívání násilí - fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického atp. Na této

jaderné charakteristice domácího násilí je vystav n i rakouský „Gewaltschutzgesetz“

1 írtková, L. Domácí násilí. Policejní akademie R Praha: asopis Kriminalistika, 2006, dostupné
z http//www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2006/03/cirtkova.pdf.
2 írtková, L.: Forenzní psychologie. Plze : Nakl. Ale en k, 2004, s. 431.
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(zákon na ochranu p ed násilím), který Evropská unie vyhodnotila jako „best practice“

neboli nejlep í p ístup k ení. Doporu uje jej jako model pro komplexní sociáln -

právní ení p ípad  domácího násilí.1 Dearing v diskusi o podstat  domácího násilí

upozor uje na nebezpe í, které pramení ze zam ování pojm  rodinná rozep e i

konflikt na stran  jedné a domácí násilí na stran  druhé. V p ípad  konfliktu jde o

„singulární, situa  podmín nou zále itost mezi dv ma konfliktními stranami, jejich

vztah není tematizován a - z nedostatku schopnosti diferencovat – je hodnocen jako

symetrický. Naproti tomu násilí je funkcionální: jeho cílem je stabilizace nadvlády a

kontroly. Násilí nezu í slep , slou í prosazování zájm .“ Podle Dearinga je d le ité

pou ívat správné pojmy, ozna ovat jevy správnými názvy. Domácí násilí není hádka, ve

které vedou spor dv  rovnocenné strany. Domácí násilí likviduje symetrický vztah

partner , vytvá í jasné d lení rolí na kontrolující, násilnou osobu a osobu ohro enou,

závislou. Pochopení této podstaty domácího násilí je klí em k porozum ní tomu, jak se

chová ob . Setrvávání v blízkosti agresora, út ky a opakované návraty k n mu, podání

a vzetí zp t trestního oznámení se pak jeví jako srozumitelný d sledek násilného

vztahu. V pro ívání a chování ob ti se uplat ují i dal í konkrétní faktory:

• strach z reakcí násilné osoby

• rozsáhlé oslabení ohro ené o soby ve fyzickém, psychickém,emocionálním a

morálním ohledu (paralely na tzv. stockholmský syndrom a identifikaci s

agresorem)

• iluze p etrvávajícího vztahu (emocionální ambivalence a nejistota ob ti ohledn

jejího vztahu k týrajícímu partnerovi)

• nejasnost ohledn  p ipisování zodpov dnosti za násilí (vyvi ování násilníka,

sebeobvi ování ob ti, normalizace násilí ve vztahu)

• stud ze zve ejn ní

• obavy o ztrátu d tí

• sociální izolace (omezení kontakt  navenek, zbavení vn í sociální opory)

• obavy ze ztráty sociáln  ekonomické úrovn .

Psychologie vysv tluje dynamiku domácího násilí pomocí koncepce nau ené

bezmoci, která byla objevena v experimentech M. E. P. Seligmana (1975). V

po áte ních fázích je ob  projevy násilí ze strany blízkého lov ka zasko ena,

1 Dearing, Halley, 2000, Dearing, A. – Halley, B.: Das Österreichische Gewaltschutzgesetz. Wien: Verlag Österreich, 2000 in
írtková, L. 2006, dostupné z http://mvcr.cz.

http://mvcr.cz.
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neutralizuje je pomocí r zných mechanism  manipulace s realitou (u  se to nebude

opakovat, zavinila jsem to atp.). V dal í fázi získává zku enost, e nem e násilí

kontrolovat. To vede ke ztrát  aktivity a motivace hledat ení, objevuje se ztráta

sebev domí, emocionální deficity (sklí enost, apatie) a také kognitivní distorze (je to

normální, neexistuje dobré ení, nikdo mi neuv í a nepom e).

Sebezni ující reakce reprezentují paradoxní ú inky viktimizace blízkým

lov kem. Objevují se p edev ím u dlouho trvajícího týraní, a zahrnují zejména

následující jevy: popírání viny úto níka, minimalizaci následk  a popírání viktimizace.

Pro vznik sebezni ujících reakcí je podstatná osobní zku enost s fenoménem „Jackyll a

Hyde“. N kte í auto i p edpokládají, e rozhodující pro paradoxní ú inky domácího

násilí není ani tak periodický výskyt agrese, jako spí e nevypo itatelné st ídání dvou

modalit chování na stran  násilné osoby. Ob  je decimována st ídáním neutrálních i

laskav ích podob vztahu s hrubou fyzickou agresí doprovázenou zjevným

nep átelstvím. ím vyhrocen í a vyprofilovan í jsou ob  tyto krajnosti, tím

pravd podobn ji dochází ke vzniku paradoxní vazby týrané osoby na partnera. Hlavn

se toto týká syndromu týrané eny, který byl  jako odborný pojem do literatury zaveden

v raných 80. letech, kdy bylo explicitn  tematizováno násilí na enách. Diskuse o

genderovém rozd lení rolí p i domácím násilí probíhá v sociálních v dách p ibli  15

let.  Lze o ekávat, e povede k ustálení pojmu „syndrom týraného partnera“, který

nahradí p vodní termín vázaný pouze na enské ob ti domácího násilí.1

Ob ti a pachatelé domácího násilí

 I v na em pr zkumu se potvrzuje teze, e domácí násilí jde nap  sociáln

demografickým spektrem a je tedy nezávislé na materiálním zázemí rodiny, vzd lání,

profesi a v ku partner  a dokonce i na typu partnerského vztahu. Nejvy í výskyt

domácího násilí jsme registrovali mezi man eli. Ve srovnání s násilím mezi man eli se

propadá výskyt násilných incident  uvnit  volného partnerského vztahu typu druh-

dru ka zhruba na jednu t etinu. Bývalí man elé nepat í mezi typické aktéry jev

domácího násilí. Konflikty mezi bývalými man eli a tzv. vyrovnávání ú  má z ejm

jinou tvá  a podobu ne  domácí násilí. Dlouhotrvající a eskalující fyzické, psychické a

sexuální útoky proti bývalým man elským partner m jako reakce na rozvod jsou tedy v

na ich podmínkách spí e výjimkou. Spí e se setkáme s domácím násilím, které

1 írtková, L. Domácí násilí. Policejní akademie R Praha: asopis Kriminalistika, 2006, dostupné
z http//www.mvcr.cz/casopisy/kriminalistika/2006/03/cirtkova.pdf.
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etrvává i po rozvodu partner , kte í spolu sdílejí spole né bydli . To nasv uje

tomu, e v na ich podmínkách mnohdy rozvod nic ne í. Partne i jsou nuceni i nadále

setrvávat spole  .pod jednou st echou."

Hlavní okolností je v ak fakt, e v ivých p ípadech se primární agreso i nemusí

obávat ádného citelného postihu, a proto je nic nevede k tomu, aby s násilím p estali. I

v eských rodinách je typickým agresorem mu . Podle výsledk  z dotazník  to platí v

97,8 % ených p ípad . Opa ná pozice, tj. mu  v roli ob ti domácího násilí, je podle

zku eností Bílého kruhu bezpe í ojedin lým p ípadem. Nicmén  i s takovými

výjimkami jsme se ji  setkali.

Vzd lání týraných en. 54 % týraných en má alespo  st edo kolské vzd lání. To

znamená, e domácím násilím nejsou zdaleka postihovány pouze eny, kterým chybí

schopnosti se kvalifikovan  uplatnit ve sv  práce a neexistuje typická ob  domácího

násilí. I kdy  disponuje v neprivátní oblasti ivota efektivními strategiemi, je pracovn  i

spole ensky zdatná, m e být zcela naivní a bezbranná v i domácímu agresorovi.

Zachránci jsou lidé, kte í p icházejí do poradny Bílého kruhu bezpe í hledat pomoc pro

koho ze svého okolí. Role "zachránc " vyu ívají nestátní organizace v Evrop  i v

USA, aby je zapojily jako aktivisty do r zných program  prevence domácího násilí

sm ujících p edev ím k mu ské populaci.

Asistence d tí. 80 % d tí je p ímými sv dky násilných incident  mezi rodi i nebo jsou

s následky týrání matky konfrontovány tak íkajíc ml ky a pokradmu, nap íklad

registrují t lesná zran ní matky i odezírají její psychické problémy jako strach,

sklí enost a p ekrucování toho, co se stalo.

Dvojí tvá  pachatel . 63% dotázaných en uvádí, e jejich partner má dva vzorce

chování. Laskavé a p átelské chování, které prezentuje na ve ejnosti, a násilnické

chování v i své partnerce v privátním prost edí. Zp sobuje to ob ti výrazné

komplikace, obavy sv it se, se svým trápením dal í osob , nebo  se obává, e jí okolí

neuv í.1

V sou asné dob  je k dispozici n kolik výrazných a astých typ  pachatel

domácího násilí:

• rozpadlý alkoholik

• stresovaný slaboch

• nepolep itelný násilník i „sociální sadista“

1 Odbor prevence kriminality MV, Tiskový servis. Praha: Výb r – b ezen, 2001, s. 2-3.



20

• domácí násilník – pedant, bazírák, pro okolí slu ný lov k, fenomén dvojí tvá e

• normální násilník – „ob “ vlastního patného d tství

• reaktivní násilník – reakce na domn lé nebo skute né ústrky ze stran

partnera/partnerky, jasný a nápadný start – za átek incident , celkem dobrá

prognóza, nebo  p ina je pravd podobn  vztahová, interpersonální

• jiný pachatel – sb rný ko  pro ostatní konstelace p in a d le itých spou .1

 Typologií ob tí je celá ada, ale mezi nejpou ívan í pat í typologie ob tí

podle za itého trestného inu, do které jsou zahrnuty ob ti p ímého fyzického násilí,

ob ti sexuálního násilí, ob ti domácího násilí a ob ti podvodu i majetkové újmy. Dále

pak typologie ob ti podle reakce na trestný in, která je rozli ena na ob ti dle intenzity

chování a typologie ob ti podle interakce ob  – pachatel v dob  kolem spáchání

trestného inu, která pat í mezi nejznám í a poukazuje na p t základních typ  ob ti:

• zú ast ující se ob  – tato ob  pachatele zná a jejich vzájemná interakce

ovliv uje motivaci pachatele. Zú ast ující se ob  je práv  jedním z aktér

domácího násilí

• nezú ast ující se ob  – v tomto p ípad  nedochází ke vzájemné interakci

mezi pachatelem a ob tí, tak e ob  nemá mo nost vnímat blí ící se nebezpe í

• provokující ob  – taková ob  podcenila nebezpe nost situace a zám rn

nebo bezd  se vystavila nebezpe í. Podle n kterých názor  je to práv

provokace ob ti, která vyvolává násilné akty úto níka

• latentní ob  – u této ob ti se kumulují v echny faktory, které nejsou

ve ejnosti známy. Jedná se o takové trestné iny, které trvají velmi dlouhou

dobu a její  ob  nedokázala sd lit to co jí trápí. Její oznámení toti  nará í na

emocionální bariéry a p edsudky

• nepravá ob  – zde se v podstat  jedná o lov ka, který se ocitl v nesprávný

as na nesprávném míst . Útok byl p vodn  namí en n kam jinam, pop ípad

na n koho jiného.2

  Ob tí se m e stát doslova a do písmene ka dý lov k. Ob tmi domácího násilí

tedy mohou být jak mu i tak i eny. Ob tmi rodinného násilí, d ti nebo senio i a to ve

ech mo ných variantách. Obecn  m eme íci, e tam, kde ve vztahu existuje

výrazná asymetrie moci, tam vzniká pom rn  velké riziko n které z forem domácího

1 Kolektiv autor , Jednání policist  s ob tí trestného inu. Ostrov: Bílý kruh bezpe í ve spolupráci MV R, Odbor   prevence
kriminality, 2003.
2 írtková, L. Kriminální psychologie. 1. vyd. Praha: Eurounion 1998, s. 255.
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násilí. Existují ov em i r znorodé rizikové faktory, které ke vzniku násilí mohlo

isp t. Jedná se o faktory osobnostní, p em  n kte í lidé mohou být náchyln í

k roli ob ti, faktory behaviorální, související s rizikovým a nezodpov dným chováním

a faktory sociální p i nich  potencionální ob  pat í k n které z rizikových skupin

spole nosti.1

1.4. Díl í záv r

V této kapitole byly p edest eny a vysv tleny nejen teoretické pohledy na

problém domácího násilí, ale také znaky domácího násilí, jeho ob ti, pachatelé a

v neposlední ad  také jeho d sledky. Domácí násilí se odehrává mezi blízkými lidmi a

pachatel a jeho ob  jsou na sob  citov ,  sociáln  a ekonomicky vzájemn  závislí.

Domácí násilí p edstavuje opakované a dlouhodobé týrání partnera, p em  se ve

in  p ípad  jedná o partnera, se kterým se d líme o soukromí. Násilí v rodin  je

zalo eno na fyzickém napadání, psychickém týrání, soustavném poni ování a „deptání“

toho druhého, na sexuálním zneu ívání i na kombinacích t chto prost edk . Domácí

násilí má podobu mnoha tvá í a rovn  i pachatelé a ob ti mají svou podobu bez

jakýchkoli výjimek. Nastává éra, kdy domácí násilí není jen privátní zále itostí. O

iny, pr hy a d sledky domácího násilí je stále v í zájem, nejen ze strany

zných ob anských sdru ení, interven ních center a zákonodárných slo ek R. Násilí

zde stále existuje, av ak stále více je prohlubována my lenka, e nikdo nesmí být týrán

a pomoc existuje.

1 Ha kovcová, H. Manuálek o násilí, 1. vyd., Brno: Národní centrum o et ovatelství a neléka ských zdravotnických obor  v Brn ,
2004, s. 83.
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2. Dít  a domácí násilí

Zam íme-li se detailn ji na problematiku domácího násilí, tak jedním

z nejpal iv ích problém  dne ní doby jsou d ti a to nejen jako samotné – p ímé  ob ti

domácího násilí ve v ech mo ných formách, ale také jako nep ímí ú astníci domácího

násilí, které se odehrává v jejich bezprost ední blízkosti a zanechává na nich mnohdy

celo ivotní následky. D ti trpí násilím v rodin  v dy, a to i tehdy, kdy  nejsou sami

ímo napadány, nýbr  jsou sv dky násilí páchané na jednom z rodi . Ukazuje se , e v

rodinách, kde se objevuje domácí násilí, je výrazn  vy í nebezpe í, e se ublí í také

dít ti. Dít  je nejslab í lánek rodiny, nedoká e situaci vyhodnotit a ú inn  se bránit.

ti za ívající domácí násilí jsou siln  traumatizovány a jejich negativní zá itky se

odrá ejí i v jeho dosp lém ivot . Zku enosti z d tství ovliv ují v dosp losti pln ní

partnerské a rodi ovské role. V dosp losti se objevují tendence opakovat toté , co d lali

rodi e, v etn  stejných chyb. D ti, které za ily násilí v rodin , si jen t ko utvá ejí

pozitivní citový vztah k partnerovi i k vlastním d tem.

Rovn  tak m eme domácí násilí zahrnující d ti definovat jako takové chování

rodi  v i dít ti, kdy je napln na definice syndromu zneu ívaného a zanedbávaného

dít te, nebo taková situace, kdy dít  pozoruje násilí mezi svými rodi i, tzn. e se dít

ocitá v roli sv dka domácího násilí nebo se jedná o takovou situaci, kdy se dít  dopou tí

násilí na svých rodi ích.

Mezi trestné iny páchané v souvislosti s domácím násilím pat í:

• vra da

• znásiln ní

• ublí ení na zdraví

• omezování osobní svobody

• psychické násilí

• nedovolené ozbrojování

• poru ování domovní svobody

• poru ování domovní svobody

• nep eka ení trestného inu

• neoznámení trestného inu

Mezi trestné iny páchané na d tech pat í v rodin :

• opu ní dít te
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• vra da novorozence

• týrání sv ené osoby

• ohro ování mravní výchovy d tí a mláde e

• pohlavní zneu ívání

• zanedbávání

Mýty rodi :

1. na e rodina je bezpe né místo

2. m eme ochránit svoje d ti p ed zlem, agresí

3. m eme d ovat soud m co se týká rozhodnutí o sv ení d tí do  pé e

4. kdy  se stane n co hrozného, spravedlnosti se nedovolá

5. „pomsta bude na e“ íkají rodi e

6. jsme v rni svému právu, domnívají se ob ané r zných etnik

7. ijeme v klidu v na í komunit

8. m eme hovo it o tom, co si myslí na e rodina, ale nevy í na e problémy

9. je to je  hor í kdy  se o tom hovo í

10. d ti, které byly sexuáln  zneu ity jsou u  pro ivot ztraceny.1

Podle výzkum  provedených v eské republice je sv dkem domácích rozep í  a

82% d tí. Tím se domácí násilí stává záva ným problémem, který lze vnímat také jako

druh násilí, které je pácháno na d tech. Sv tová zdravotnická organizace v roce 2003

proto charakterizovala domácí násilí jako psychické týrání d tí. Domácí násilí tedy

poznamenává d ti, i kdy  nejsou jeho p ímými ob tmi, ale pouze sv dky. Tato

zku enost je ochuzuje o pocit bezpe í domova a posiluje jejich nejistotu a obavy z

ohro ení. Takové d ti mohou pro ívat více negativních emocí, na konfliktní situace

mohou reagovat bu  apaticky nebo naopak velmi zlostn . Sv t je pro takové dít

symbolem nebezpe í mohou n j  objevit patné interpretace b ného chování svého

okolí. "Opakovaná zku enost s poní ením matky, která ji manipuluje do role bezmocné

ob ti, ji zárove  zbavuje kompetencí ochránce d tského bezpe í".2

1 Vaní ková, E. Domácí násilí. Praha: R ová linka, 2001, s. 5-6.
2 Vágnerová, M. Psychopatologie pro domácí profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 872.
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2.1. Dít  jako p ímá ob  domácího násilí

Ka dý z nás byl jist  ve svém ivot  p ímo i zprost edkovan  sv dkem situace,

kdy dosp lý hrub  napadl dít . Mohlo se jednat o situaci na autobusové zastávce,

em  zde nervózní matka po opakovaném slovním napomenutí n kolikrát uhodí dít

do hlavy i dokonce do obli eje. Jindy zase netrp livý otec tahá dít  za límec a bouchá

jej do zad z d vodu toho, e mu nesta í v kroku, nebo se zakouká po n em co jej

zaujalo. Zcela jist  bychom mohli vyjmenovat dal í bezpo et r zných situací, kterými

jsme  byli sv dky, ale v této kapitole se budeme v novat konkrétnímu roz len ní t ch

nejzáva ích a pokusím se je stru  charakterizovat.

Dít  jako ob  t lesného ubli ování

 My lenku, e n které d ti jsou vystaveny soustavnému t lesnému napadání a

hrubému zanedbávání ze strany blízkých, vyslovili ji  léka i ve starém Egypt  a

v Evrop  tuto skute nost formulovali v 19. století patologové, p edev ím Francouz

Ambroise Tardieu.. Sv tová medicína se tohoto tématu pln  chopila díky osvícenému

americkému pediatrovi Henry Kempemu, který na výro ním zasedání Americké

pediatrické spole nosti v roce 1961 zavedl pojem „battered child“ (bité dít ).

K syndromu bitého dít te se b hem následujících let p idaly dal í skupiny p íznak

spojených se sexuálním zneu íváním (sexual abuse), zanedbáváním (neglect), které jsou

zahrnuty do anglického pojmu „child abuse and neglect“ ve zkratce CAN. Zdravotní

komise Rady Evropy definuje t lesné týrání následovn : „T lesné týrání je t lesné

ublí ení dít ti anebo jeho nezabrán ní, pop ípad  nezabrán ní utrpení dít te, v etn

úmyslného otrávení nebo udu ení dít te, a to tam, kde je ur itá znalost i d vodné

podez ení, e zran ní bylo zp sobeno anebo, e mu v dom  nebylo zabrán no“.1

Rovn  tak m e být t lesné týrání definováno jako fyzické ublí ení dít ti nebo

nezabrán ní ublí ení i utrpení dít te, v etn  úmyslného otrávení nebo udu ení dít te, a

to tam, kde je ur itá znalost i d vodné podez ení, e zran ní bylo zp sobeno anebo e

mu v dom  nebylo zabrán no. Mezi asté formy v historii lidstva pat ilo odkládání d tí

z existen ní bídy, fyzická likvidace d tí jako ochrana p ed pomstou p i dobytí nových

území, ob tování d tí v pohanském kultu, inicia ní ob ady, t lesné vyko is ování prací

a kruté t lesné tresty. T lesný trest dít te, který je provád n p edm tem nebo rány

1 P the, P. Dít  v ohro ení. Praha: Nakladatelství G plus G, 1999, s. 34-35.
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dopadají na citlivou ást t la nebo po ranách z stávají na t le stopy, napl uje definici

lesného násilí a jde v dy o týrání dít te.1

 Z výpov dí d tí, které se sv ují s t lesným týráním, m eme vyvodit, e mezi

nejroz en í zp soby t lesného ubli ování dít ti v na í zemi pat í:

• bití rukou, gumovou hadicí, elektrickou rou i klasickou va kou

• kopání

• pálení cigaretou i zápalkou

• opa ení va ící vodou

• kousání

• ezání

• kroucení a svazování kon etin

• trhání vlas 2

Specifické varovné známky sv ící o t lesném násilí:
• hematomy r zného stá í

• alopecie zp sobené vytrháváním vlas

• natr ený boltec u ní

• opakované, asto spontánn  zhojené zlomeniny (chip zlomenina) . bodová

popálení od cigaret

• rozsáhlé popáleniny

• ot es mozku

• mnoho etná zran ní vnit ních orgán

• shake-infant syndrom (prudké t esení)3

dy, kdy  na dít ti aplikujeme t lesnou sílu, vycházíme – v dom , i

nev dom  – z p edpokladu, e zp sobená t lesná bolest se v mysli dít te propojí

s inností, kterou si nep ejeme. Pro itek bolesti a následná vzpomínka na ni slou í jako

prost edek k zabrán ní ne ádoucího chování v budoucnosti. Co se stane, kdy  ani síla,

ani etnost t lesného trestu ký ený efekt nep inese? M eme ud lat dv  v ci:

a) usoudíme, e daný zp sob výchovy je nefunk ní, a vydáme se cestou

hledání ú inn ích, i kdy  slo it ích výchovných postup ,

1 Vaní ková, E. Domácí násilí, Praha: R ová linka, 2001, s. 6.
2 P the, P. Dít  v ohro ení. Praha: Nakladatelství G plus G, 1999, s. 35.
3 Vaní ková, E. Domácí násilí, Praha: R ová linka, 2001, s. 7.
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b) podle lineární logiky za neme frekvenci a sílu zp sobované t lesné

bolesti stup ovat, abychom dosáhli ádaného výsledku.

Jak daleko v ak m eme násilí na dít ti stup ovat?

  Dít  se ob tí t lesného týrání m e stát v situaci, kdy t lesné napadnutí slou í

jako ventil psychického nap tí rodi e. D je se tak obvykle u psychicky nevyrovnaných,

neurotických jedinc , zpravidla trpících n jakou formou úzkostné i depresivní

poruchy. Kdy  se takový rizikový rodi  ocitne v zát ové situaci, kterou nedoká e

zvládnout, dít  se lehce stane p edm tem jeho agrese. Ocitne se tak v pozici ob tního

beránka slou ícího k vybití negativních emocí mocného dosp lého. Bez mo nosti

bránit se.1

Dít  jako ob  citového násilí

Zhrnuje takové chování dosp lé osoby, které má negativní vliv na citový vývoj

dít te a vývoj jeho chování. Citové týrání m e mít formu verbálních útok  na

sebev domí dít te, opakované poni ování dít te i jeho zavrhování. Vystavování dít te

násilí nebo vá ným konflikt m doma, násilná izolace, omezování dít te, vyvolávání

situace, kdy dít  má skoro stále pocit strachu a je vystaveno dlouhodobé ivotní

nejistot , zp sobuje citové ublí ení. Nep im ené ambice dosp lých len  rodiny, i

dysfunkce rodiny asto vede ke stálým útok m na dít . Rodi e i vychovatelé mají

tendenci udr ovat rovnováhu své osobnosti na úkor dít te.

Mezi formy citového násilí také pat í podce ování dít te, nadávání, kritizování,

sekýrování, ignorování, nerespektování soukromí, zesm ování, odepírání pochvaly a

ocen ní, negativní nálepkování, p ehlí ení, poni ování, podrá né reakce, je ení,

ískání dve í, zneu ívání rodi ovské autority, vychvalování cizích d tí. Citové násilí je

obtí  identifikovatelné, proto e neexistují specifické známky, které by mohly

poslou it jako diagnostické vodítko. Ka dé dít  v ak na citové násilí reaguje zm nou

chování, které v ak provází i ostatní formy násilí. Hovo íme tedy o nespecifických

varovných známkách.

Nespecifické varovné známky sv ící o tom, e dít  je vystaveno n jaké form

interpersonálního násilí:

• lítostivost, pla tivost

1 P the, P. Dít  v ohro ení. Praha: Nakladatelství G plus G, 1999, s. 37.
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• smutek, apatie, deprese

• vztek, hn v, agrese

• obranné reakce

• zvý ená úzkostnost

• iracionální strach

• strach z nových sociálních situací

• sní ené sebehodnocení

• obtí e v sociální komunikaci

• sociální izolace

• ztráta a stran ní se kamarád

• neochota a rozlad nost p ed návratem dom

• zhor ený kolní prosp ch

• út ky z domova,  zá koláctví

• sociáln -patologické chování, delikventní chování

• ívání drog

• poruchy p íjmu potravy

• suicidální chování

• zné somatické stesky1

 Bolest psychická i bolest du e je nezm itelná. M e ji pochopit jenom ten, kdo

má zku enost se svou vlastní bolestí. Vzniká jako výsledek nev ímání, poni ování,

výsm chu, urá ek, opovrhování i zám rného zastra ování. Na rozdíl od t lesné bolesti

etrvává dlouho po ublí ení. Ve velké v in  p ípad  má za následek trvalé pocity

mén cennosti, stavy úzkosti, pocity nedostate nosti a nedostatek sebed ry. Dít , které

je svým okolím poni ované nebo nadm rn  kritizované, se nenau í vá it si samo sebe.

Svoji nejistotu m e naopak kompenzovat agresivním napadáním slab ích vrstevník ,

tak jak to vidíme v p ípadech ikany. Jinou reakcí je, e se dít  uzav e do sebe, p estane

komunikovat s okolím a tvá í se, jako by nebylo.

Dít  jako ob  zanedbávání a systémového týrání

• Zanedbávání je pojímáno jako jakýkoliv nedostatek pé e, který zp sobuje

vá nou újmu vývoji dít te a nebo ohro uje dít .

1 Vaní ková, E. Domácí násilí, Praha: R ová linka, 2001, s. 8-9.



28

• lesné zanedbání je pojímáno jako neuspokojování t lesných pot eb dít te. To

zahrnuje neposkytování p im ené vý ivy, oble ení, p íst í, zdravotní pé e a

ochrany p ed zlem.

• Citové zanedbávání je neuspokojování citových pot eb dít te, a to pokud se

tý e náklonnosti i pocitu dít te, e n kam pat í.

• Zanedbání výchovy a vzd lání je pojato jako neposkytnutí dít ti mo nost, aby

dosáhlo napln ní plného vzd lanostního potenciálu, a to nap . neustálou absencí

ve kole, d tskou prací v domácnosti i mimo ni.

Specifické varovné známky sv ící o zanedbání pé e:

• poruchy r stu a vývoje dít te

• retardace nebo nerovnom rnost psychomotorického vývoje d tí

• karen ní p íznaky

• zvý ená nemocnost a úmrtnost

• nedostate né sociální dovednosti

• pasivita, uzav enost

• lhostejnost, citová plochost

• poruchy chování

• agresivní nebo závislé chování

• sociáln -patologické chování

• náhradní emocionální vazby

• nedostate ná kultivovanost chování

• ehlí ení kulturních norem

Systémové týrání neboli druhotné poni ování je p sobeno paradoxn  tím

systémem, který byl ve spole nosti zalo en pro pomoc a ochranu d tí a jejich rodin.

íklady takovéhoto systémového týrání jsou:

• dít ti je up eno právo na informace

• dít ti je up eno právo být sly et

• dít  je neprávem odd leno od rodi

• zanedbání nebo patná pé e o d ti v denních za ízeních, kolách,  p stounských

rodinách, domovech, ústavech nebo v jiném prost edí

• trauma zp sobené dít ti necitlivými i zbyte nými léka skými prohlídkami
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• úzkost zp sobená dít ti v rámci jejich kontaktu se soudním systémem

(protahování sly ení, po kozování dít te zku enostmi, které podstupuje jako

sv dek atd.)

• odep ení rodi ovských práv na informovanost a na ú ast na rozhodování,

kdykoliv je to pro dobro dít te nedostate ná pomoc týranému dít ti

• nerespektování práva na svobodu projevu názor  dít te

• nerespektování v kových zvlá tností a vývojových zákonitostí dít te p i

kontaktu s ním a rozhodování o jeho dal ím ivot 1

Dít  jako ob  sexuálního zneu ívání

Definovat bychom to mohli jako nepat né vystavení dít te pohlavnímu

kontaktu, innosti i chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk i

vyko is ování kýmkoliv, komu bylo dít  sv eno do pé e nebo kýmkoliv, kdo dít

zneu ívá. Takovou osobou m e být rodi , p íbuzný, p ítel, odborný i dobrovolný

pracovník i cizí osoba. Pohlavní týrání se d lí na bezdotykové a dotykové.

Bezdotykové týrání nap . zahrnuje kontakt s exhibicionisty a ú ast na sexuálních

aktivitách, kde nedochází k ádnému t lesnému kontaktu, nap . vystavování dít te

pornografickým videozáznam m. Kontaktní týrání je takové, kde dochází k pohlavnímu

kontaktu, v etn  laskání prsou a pohlavních orgán , pohlavnímu styku, orálnímu nebo

análnímu pohlavnímu styku.

Deskriptivní studie ukazují, e dívky jsou více asto p edm tem

intrafamiliárního typu zneu ití, pro který je typické, e abusorem je len rodiny

(nej ast ji vlastní nebo nevlastní otec), zneu ívání dosahuje 3. stupn  intenzity, dochází

k n mu opakovan  po dobu 3-7 let a provází jej fenomén ml ící matky. Chlapci jsou

naopak významn  více asto p edm tem extrafamiliárního typu zneu ití, pro který je

typická ta skute nost, e abusorem se stává osoba naprosto cizí, v inou se jedná o 1.

nebo 2. stupe  intenzity sexuálních aktivit a bývá pouze jednorázové.

Intenzita sexuálního chování d lí zneu ití na t i stupn :

1. lehký: t lesné doteky, líbání

2. st ední: doteky pohlavních orgán  s cílem dosáhnout vzru ení

3. t ký: v echny formy pohlavního styku.

1 Vaní ková, E. Domácí násilí, Praha: R ová linka, 2001, s. 9-11.
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U d tí, které se staly ob tí intrafamiliárního sexuálního zneu ití, se setkáváme se

syndromem d tského p izp sobení pohlavnímu zneu ití:

1. utajování je dáno vyhro ováním abusora, jeho citovým vydíráním,

vyhro ováním a psychickým nátlakem

2. bezmocnost je dána hmotnou, sociální a citovou závislostí ob ti na abusorovi

3. svedení a p izp sobení se je dáno tím, e dít ti nezbývá ne  se sexuálnímu

zneu ívání pod ídit a p izp sobit, co  nem e pochopit a proto se obvi uje a

svoji " patnost", která je p inou jeho trápení se sna í vynahradit tím, e bude

"hodné" a tak poslouchá v echny p íkazy

4. opo né oznámení je dáno tím, e dít  dlouho strádá a za n kterých podmínek

estane zvládat zpracování traumatu (ohro ení mlad í sestry) anebo chce získat

pro sebe ur itou výhodu

5. odvolání výpov di je dáno tím, e se dít  ocitá v t ké situaci v i osob , kterou

ozna ilo za abusora, bývá konfrontováno s vý itkami kv li hrozícímu rozpadu

rodiny, s hrozbou v zení, je na eno ze l í a výmysl , pro které se od n ho ir í

rodina distancuje nebo bývá ozna eno jako problémové pro své sociáln

patologické chování, které mu podv dom  pomáhalo p ívat trauma.

Specifické varovné známky sv ící o sexuálním zneu ití:

• fissury, ragády, hematomy a otoky genitálií a anusu

• traumatické zm ny hymenu

• dilatace anusu

• opakované vulvovaginitis a uretritis

• nest ídmá masturbace

• ed asn  zahájený sexuální ivot a promiskuita

bolesti podb ka1

2.2. Dít  jako nep ímá ob  domácího násilí

Dne 21. dubna 2006 Evropský hospodá ský a sociální výbor v souladu s

ustanoveními l. 29, odst. 2  Jednacího ádu rozhodl o vydání stanoviska k tématu „D ti

jako nep ímé ob ti domácího násilí“. Toto dopl ující stanovisko se vztahuje na definice

1 Vaní ková, E. Domácí násilí, Praha: R ová linka, 2001, s. 7-8.
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a analýzy stanoviska k tématu Domácí násilí na enách, je  Evropský hospodá ský a

sociální výbor p ijal dne 16. b ezna 2006 a které pojednávalo výlu  o partnerském

násilí mu  na enách. Zde p edkládané stanovisko se rovn  zabývá jen díl í oblastí

násilí v rodin , a sice dopady partnerského násilí na d ti, které jsou sv dky tohoto násilí.

edm tem stanoviska není p ímé, bezprost ední násilí na d tech v rodin , je  páchají

velmi asto také eny – matky. koli vyr stání v prost edí fyzického a psychického

násilí m e mít pro d ti záva né d sledky, jsou d ti jako nep ímé ob ti domácího násilí

vnímány stále jen okrajov . S ohledem na práva d tí na ivot bez násilí a p edev ím

také na výchovu bez p ítomnosti násilí, jako  i na pé i a ochranu, nelze tuto situaci ji

dále akceptovat. Ve dnech 4. a 5. dubna 2006 byl konferencí v Monaku zahájen t íletý

program (2006-2008) Rady Evropy „Evropa pro d ti a s d tmi“ (Building a Europe for

and with Children) a za tímto ú elem je uveden p ehled lenských organizací

Evropského fóra pro slu by ob tem domácího násilí – viz. p íloha . 3. Krom

„propagace“ ochrany práv d tí se tento program bude zabývat oblastí ochrany d tí p ed

násilím. Základem této celoevropské strategie musí být vypracování první studie v celé

EU, která se zam í na výskyt a d sledky vyr stání d tí v prost edí domácího násilí a

rovn  na mo nosti a nabídky ochrany a pomoci pro d ti nep ímo posti ené tímto

násilím.  Proti násilí na d tech v souvislosti s domácím násilím je mo né ú inn  bojovat

jen na p íslu né národní úrovni. Ka dý lenský stát by tedy do tvorby a provád ní

národního ak ního plánu pro boj proti domácímu násilí m l explicitn  zahrnout i

tematiku D ti jako nep ímé ob ti domácího násilí. P itom je t eba zohlednit zejména

následující oblasti:

• pr zkumy výskytu a d sledk  vyr stání d tí v souvislosti s domácím násilím

• pr zkumy mo ností a nabídek ochrany a podpory d tí nep ímo posti ených

tímto násilím

• vytvo ení speciálních nabídek podpory a zaji ní, aby d ti nep ímo posti ené

domácím násilím byly vnímány jako samostatná skupina

• spolupráce v této problematice a propojení v ech opat ení ve v ech oblastech

innosti, zejména v ak mezi enskými domovy a poradnami pro eny na jedné

stran  a ú ady pé e o mláde , odd leními soudu zabývajícími se rodinným

právem, st edisky na ochranu d tí a rodinnými poradnami na stran  druhé

• zohledn ní dynamiky domácího násilí v opat eních práva  styku rodi e s dít tem

a práva rodi  na výkon rodi ovské pé e
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• zohledn ní zvlá tní situace d tí týraných migrujících en

• zaji ní vzd lání a odborné p ípravy v ech p íslu ných profesních skupin ve

ech odpovídajících oblastech innosti, jako jsou st ediska pomoci d tem a

mláde i, poradny a za ízení poskytující ochranu, interven ní centra, koly,

kolky a za ízení pro vyu ívání volného asu, zdravotnictví, policie a soudy,

jejich  úkolem je rozpoznat specifické ohro ení d tí v prost edí domácího násilí

a ú inn  jim pomoci

• vytvo ení a vyu ívání speciálních nabídek prevence k tematice D ti jako

nep ímé ob ti domácího násilí

• provád ní sociálních akcí ur ených pro potenciální p ímé sv dky násilí v i

tem (sousedé, p átelé rodi  nebo p íbuzní), aby se elilo lhostejnosti t chto

osob v i násilí páchaném na d tech

• ustavení kontaktních osob pro d ti a podpora státních a nestátních za ízení ve

smyslu ombudsmana pro d ti, který ji  v n kolika zemích existuje

• národní ak ní plány a v nich obsa ená opat ení a koncepce by m ly být

oznamovány formou informa ních kampaní.1

Domácí násilí tedy poznamenává d ti, i kdy  nejsou jeho p ímými ob tmi, ale

pouze sv dky. Tato zku enost je ochuzuje o pocit bezpe í domova a posiluje jejich

nejistotu a obavy z ohro ení. Takové d ti mohou pro ívat více negativních emocí, na

konfliktní situace mohou reagovat bu  apaticky nebo naopak velmi zlostn . Sv t je pro

takové dít  symbolem nebezpe í a mohou se u n j objevit i patné interpretace b ného

chování svého okolí. Opakovaná zku enost s poní ením matky, která ji manipuluje do

role bezmocné ob ti, ji zárove  zbavuje kompetencí ochránce d tského bezpe í. Dít

tedy m e p estat matku vnímat jako bytost, u ní  by mohlo najít oporu a ochranu.

Dal ím d le itým faktorem je také zm na rodi ovského chování ve vztahu k d tem,

které bývají ast ji zanedbávány – rodi e jim neposkytují v e, co by m li. M eme se

rovn  domnívat, e se v takových rodinách zvy uje riziko týrání nebo zneu ívání d tí.2

1 Ú ední v stník Evropské unie - Stanovisko Evropského hospodá ského a sociálního výboru,  D ti jako nep ímé ob ti domácího
násilí .2006/C 325/15, dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_325/c_32520061230cs00600064.pdf.
2 Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 872.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_325/c_32520061230cs00600064.pdf.
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2.3. Dopad domácího násilí na d ti

Domácí násilí postihuje d ti dvojím zp sobem – p ímou a nep ímou viktimizací.

i p ímé viktimizaci se jedná o situaci, kdy agresor úto í nejenom na svého partnera,

ale i na dít . Pom rn  typická situace nastává tehdy, kdy  dít  matku brání a je p itom

zabito nebo zran no padajícím nábytkem nebo hozeným p edm tem.1

V úvahu zde musíme vzít i fakt, e mnoho úraz i nehod m e vzniknout ze

situace, kdy dít  svého týraného rodi e p ed agresorem chrání – to bývá d sledkem

sociální izolace rodi e a dít te, nebo také d sledkem jejich ur ité, krizov  vzniklé

koalice, p i které se z rodi e a dít te stávají spojenci chránící jeden druhého.2

 Pokud se jedná o nep ímou viktimizaci, tak práv  tato byla d vodem pro

ozna ení domácího násilí za psychické týrání dít te. Dít   není vlastním ter em násilí,

ocitá se pouze v roli sv dka – kdy  vidí a sly í útok nebo vnímá následky incident

prost ednictvím zran ní týraného rodi e. Emocionální následky p ímé i nep ímé

viktimizace bývají shodné a to tím zp sobem, e dít  bývá vá  psychicky

traumatizováno. Takový dopad domácího násilí se na dít ti projevuje pocity viny a

bezmoci, depresemi, nízkým sebev domím, no ními m rami, agresivitou, impulzivitou,

interpersonálními problémy, vymizením empatie a pak mnoha klinickými p íznaky jako

je nap íklad astá nemocnost a oslabený organismus celkov .

 Dal ím záva ným dopadem násilí v rodin  na psychiku dít te je ten, e m e

dojít k internalizaci doma nau ených forem a vzorc  chování. Nap íklad chlapec, který

ejímá otcovy návyky, se m e za ít takto chovat zpo átku ke svým vrstevník m, ale

postupn  podobným zp sobem i k len m vlastní rodiny. M e dojít k „akceptaci

generalizovan  nad azeného postoje k enám a opakování stejného jednání ve vlastním

budoucím partnerském vztahu“.3

Dívka naopak m e p ijmout mat inu roli ob ti a stává se z  ní potencionáln

riziková ena, která by se ob tí mohla stát rovn , nebo si m e vyp stovat natolik

negativní vztah k mu m v bec, e nebude schopna navázat fungující vztah, i do n j

vstoupí jako mo ná iniciátorka domácích rozep í. Obecn  lze íci, e d ti z takto

posti ených rodin nemají správný model partnerského chování a proto p ejímají ten, s

ním  mají zku enost.

1 írtková, L. Forenzní psychologie. 1. vyd. Plze : Vydavatelství en k Ale  s.r.o. 2004, s. 431.
2 Dunovský, J. a kol. Problematika d tských práv a komer ního sexuálního zneu ívání d tí u nás a ve sv . 1. vyd. Praha: Grada,
2005, s. 252.
3 Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 872.
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 Spektrum poruch, které m e mít dít  v d sledku toho, e je vystavováno

domácímu násilí je velice iroké a zahrnuje stejn  tak krátkodobé jako dlouhodobé

následky. Krátkodobé následky v oblasti emocionálního fungování mohou podle M.

Vágnerové zahrnovat následující poruchy:

• útlum zájm , apatie nebo naopak velká nervozita

• problémy s u ením vyplývající z obtí í se soust ed ním, ale také mohou být

sledkem asté absence ve kole z d vod  neut ené domácí situace

• nez etelná výslovnost nebo koktání

• sní ení chuti k jídlu

• strach a no ní pomo ování

• posun zp t ve vývoji zahrnující nap íklad ztráta schopnosti mluvit, chodit nebo

vykonávat své pot eby

• nadm rná reakce úleku na hlasité zvuky

• neochota stýkat se s ostatními lidmi.

To co je zvlá  snadné k vypozorování pro okolí, jsou poruchy chování. K nim

mimo jiné pat í:

• rva ky s jinými d tmi, zvý ení agresivity

• lhostejnost ke trest m

• zvý ená podrá nost, zlomyslnost a hlu nost

• nedostatek odstupu v i dosp lým a odmítání jiných významných osob ve

skupin , co  mohou být nap íklad u itelé nebo prarodi e

• út ky z domova a vzdorovitost.

Dlouhodobé následky vystavování násilí se nej ast ji projevují v dosp lém

ivot  a mají d le itý vliv na kvalitu mezilidských vztah . K t mto nap íklad nále í:

• navazování ubli ujících vztah  vyplývajících z malé schopnosti chránit vlastní

osobu, neschopnosti rozli ovat signály ohro ení, rozeznávání emoce

• nedostatek asertivity

• nadm rná závislost na druhých lidech

• záchvaty paniky, fobie

• sociální izolace, slabé sociální vazby a nízké sociální dovednosti.
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Vyr stání v prost edí fyzického a psychického násilí m e mít pro d ti záva né

následky. D ti se v d sledku násilností otce, ot íma i druha matky a bezmocnosti

matky cítí velmi bezbranné a vydané osudu, ale z ásti i odpov dné za to, co se d je.

asto v í, e samy toto násilí zavinily. Nebo se sna í zasáhnout a chránit matku, a

itom jsou samy týrány. Touto problematikou se zabývaly r zné studie, p edev ím v

angloamerickém prost edí. I kdy  jsou dopady na jednotlivé d ti odli né,  ne v echny

ti se následkem násilí za nou chovat nápadn  jinak. Chybí empiricky zji ná kritéria,

aby bylo mo né rozhodnout,  jak velké je riziko. Jako zát ové faktory je t eba uvést

edev ím následující:

• ivot v prost edí ohro ení,

• nep edvídatelnost dal ích napadení,

• existenciální strach o matku, pro ívání bezmoci v p íslu ných situacích,

• pocit izolace v d sledku asto ulo eného p íkazu zachovávat ml ení v i t etí

osob ,

• konflikty loajality v i rodi m,

• naru ení vztahu rodi  s dít tem.

To v e u d tí m e vést ke vzniku zna ných problém  a poruch chování, k nim

pat í psychosomatické symptomy a psychické poruchy jako pocit mén cennosti, neklid,

poruchy spánku, potí e ve kole, úzkostlivost a agrese a dokonce sebevra edné úmysly.

Pokud pachatelé netýrají pouze svou partnerku, ale i d ti, mohou být p íslu né

symptomy naru eného vývoje a nápadných zm n psychické povahy je  záva í.

Vyr stání v prost edí domácího násilí m e mít dopad na postoj d tí k násilí a ke

vlastnímu násilnickému chování. D ti mohou pozorováním chování rodi  nebo

prost ednictvím vlastních zku eností s násilím p ebírat problematické vzory chování

dosp lých. Takzvaný „kolob h násilí“ m e vést k tomu, e chlapci se nau í roli

pachatel  a d ata roli ob tí a jako dosp lí se sami stanou pachateli nebo ob mi

domácího násilí.  Zdá se, e mimo ádn  vá né jsou dopady na d ti, které musely za ít

to, e matku zabil její partner.1 Stane-li se dít  v tomto p ípad  sv dkem, m lo bychom

mu co nejvíce pomoci a srozumiteln  vysv tlit v echny jeho otázky – viz. p íloha . 6.

1 Ú ední v stník Evropské unie - Stanovisko Evropského hospodá ského a sociálního výboru,  D ti jako nep ímé ob ti domácího
násilí .2006/C 325/15, dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_325/c_32520061230cs00600064.pdf.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_325/c_32520061230cs00600064.pdf.
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2.4. Rodina jako instituce s p ítomnosti násilí - sociologické hledisko

Gelles (1989) popsal jedenáct faktor , na jejich základ  je rodina náchylná k

násilí více ne  k ádné rodinné pé i a socializaci:

1. as  jako rizikový faktor - as, který lenové rodiny tráví vzájemnou interakcí

je daleko del í ne as v interakcích s jinými lidmi. ím více asu tráví rodina

spolu, tím v í je riziko konflikt  a násilí. patné ivotní prost edí, nízký

íjem, chudoba, nezam stnanost, patné vzd lání, izolace - to v echno jsou

„p edpoklady“ pro vznik násilí v rodinách.

2. pestrost inností a zájm - obecn  tráví lenové rodiny hodn asu spole .

Jejich interakce navíc probíhají v daleko v ím mno ství inností, ne  jaký je

po et inností mimo rodinu, tak e riziko konfliktu je mnohem

pravd podobn í.

3. intenzita pro ívání - charakteristickými znaky rodin, v nich  dochází k násilí,

týrání i zneu ívání, jsou vzájemný antagonismus, vy í stupe  kriti nosti,

vyhro ování, ast í k ení - to v e jsou d kazy extrémní intenzity pro ívání.

V rodinách tohoto typu chybí v elá a p átelská interakce.

4. st etové situace - rozpory jsou nevyhnutelné jak mezi mlad ími d tmi a

teenagery, tak mezi chlapci a dívkami i mu i a enami a úzce souvisejí s

rozdíly v názorech na vhodnost dané volby. Rodiny v nich  dochází k násilí,

týrání i zneu ívání, nevykazují dostate né spole enské dovednosti k tomu, aby

se vyrovnaly s t mito rozdíly. P i ení konflikt  dochází k vynucování,

vnímané proh ky jsou trestány.

5. právo ovliv ovat - p íslu nost k rodin znamená, e její nejsiln í len má

právo ovliv ovat hodnoty, postoje a chování ostatních len  rodiny. To je v

ir ím spole enském kontextu na míst , nebo  od rodi  se o ekává, e budou

plnit své spole enské závazky i pokud jde o socializaci jejich d tí. Na druhou

stranu m e jít jen o pouhé omezování druhých, a v takovém p ípad  se otvírá

iroké pole konflikt , nesouhlasu a odporu, a to p edev ím v situacích, kdy je

edlo en rozumný po adavek - dít  se chce nap . dívat na sv j oblíbený

televizní program, ale je donuceno jít spát.

6. rozdíly ve v ku a pohlaví - rodina je jedine ná tím, e je tvo ena leny r zného

ku a pohlaví se zako en nými názory na spole enské postavení jednotlivých
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pohlaví, v k a uplat ování autority. V sou asnosti existuje vysoký po et rodin,

které nevznikají p irozen . D ti a rodi e k sob  p icházejí v r zných ivotních

etapách, zaujímají odli ná genera ní postavení a mají za sebou rozdílnou

minulost. Rodiny, v nich  dochází k násilí, jsou charakteristické patriarchálními

názory ovliv ujícími d tství jednoho i obou rodi . eny a d ti jsou

pova ovány za vhodné ob ti násilí a zneu ívání. Stresy v sou asné rodin

mohou odstartovat chování nau ené v rodin  p vodní a ta m e být místem

nácviku násilných interakcí.

7. isuzované role - pokud mu ije nebo se o ení se enou mající dít , nebo se

ena vdá za mu e s dít tem, jsou zú astn nými osobami nevlastní otec, nevlastní

matka, nevlastní dcery a nevlastní synové. V nov  utvo ených rodinách je

zaznamenán vysoký po et p ípad  rodinného násilí, nap . sexuálního a

fyzického zneu ívání. Stává se, e mu i a eny se sklony k násilí a zneu ívání,

vyu ijí neobsazených rolí po rodi i, jen  z rodiny ode el a d ti jsou pak

ipraveny stát se jejich ob mi.

8. soukromí - moderní rodina je soukromou institucí, schovanou p ed o ima,

ima a asto i pravidly spole nosti. Celospole ensky akceptovaná pravidla pro

ípadné potrestání mohou být v soukromí zna  zkreslena. Pro rodi e se

sklony k násilí a zneu ívání je typické extrémn  deformované vnímání

okam iku, kdy je vhodné d ti potrestat. Deformované jsou i postoje spole nosti

i trestání d tí a dosp lých. Násilí spáchané na dít ti dnes mezi sociálními

pracovníky obvykle vyvolá touhu najít ob tního beránka. Toté  násilí na

dosp lém jedinci je v ak sotva pov imnuto. Týrání partnera, obzvlá eny, je

asto ozna ováno jako soukromá v c rodiny.

9. nedobrovolné lenství - lenství v rodin  m e p edstavovat právo o ekávat a

zárove  poskytovat pé i, starost o druhé, vlídnost a podporu. V rodinách, kde

dochází k násilí a zneu ívání, musí jejich lenové po ítat i s tím, e se ocitnou v

osobní, spole enské, materiální i právní pasti. V okam iku, kdy dojde ke

konfliktu, není snadné opustit scénu a zbavit se lenství v této skupin .

10. stres - násilné ení stresu je typickou nau enou reakcí v rámci rodiny. Pro

rodiny, v nich  dochází k násilí, je charakteristická vysoká míra stresu. lenové

takových rodin mu v ak elí spí e zlostn  ne  vhodným pozitivním chováním.

11. kladná znalost minulosti - specifické vnímání a postoje jednoho lena k

druhému se mohou prohlubovat a vznikat tak pevné p esv ení o dobrých a
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patných vlastnostech, které je navíc posilováno uzav eným, stereotypním a

intenzivním charakterem rodinného ivota. Tak mohou být formovány role

mu , en, man el , man elek, chlapc  a dívek. V rodinách se sklony k násilí

mají tyto role naprosto negativní formu. P edstava, e si n kdo zaslou í trest i

sexuální zájem je základním kamenem, zd vod ujícím násilí a zneu ívání.1

2.5. Díl í záv r

Od prvních chvil svého ivota vyhledává dít  bezpe í a ochranu p ed

nep íznivými vlivy vn ího prost edí a vlastní bezmocností. Plá , k ik, nekoordinované

pohyby kon etin jsou signály, kterými se dít  domáhá pozornosti a pé e nejbli í osoby,

kterou je obvykle matka. Maminka na tyto signály reaguje vytvá ením fyzického a

citového bezpe í. Na strach dít te reaguje p ivinutím ho k sob , na pocity hladu

nakrmením, na bolest hlazením, na neklid kolébáním. V ka dé fázi na eho ivota je

pé e i p ístup okolí r zný a má r znou podobu. M eme si v ak nyní polo it otázku

co, se stane, kdy  jsou tyto základní „stavební kameny“ naru eny a stabilita d ry

zmizela n kam do prázdna. Touto kapitolou jsem se tedy sna il vysv tlit a poukázat na

mo né dopady domácího násilí na d tskou du i i t lo a více ne  vysv tlení pojm  má

slou it k zamy lení. Tím nejjednodu ím ením rovnice domácího násilí je to, e

pokud bude jakoukoliv formou domácího násilí p sobeno na dít i v tomto prost edí

bude vyr stat a získávat základní návyky b ného ivota je více ne  pravd podobné, e

po zbytek jeho ivota to na n j bude mít zni ující dopad. Tento dopad se m e projevit

bu to ve form , e sám tento jedinec bude p sobit násilí a „oplácet“,  to co mu bylo

zp sobováno. Nebo naopak, e se uzav e do sebe a ztratí ve kerou d ru k okolnímu

sv tu. St ejní otázkou by tedy m lo být to, jak nejú inn ji ochránit d ti v prost edí

domácího násilí a zajistit jim tak bezproblémový vývoj a vstup do ivota.

1 Bentovim, A. Týrání a sexuální zneu ívání v rodinách.. Praha: Grada Publishing spol. s r.o., 1998, s. 20-24.
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3.    Právní aspekty domácího násilí

Právní systém se musí vyhnout dal ímu po kozování ob ti (sekundární

viktimizace) a vzít v úvahu negativní zá itek a strach ob ti. Ob ti, které pro ily násilné

události, mají adu r zných pot eb zahrnujících znovuvytvo ení bezpe í, bydlení,

íjem, pé i o dít  a du evní podporu. Pachatelé mají i po podání trestního oznámení

stále mo nost zna ného kontaktu s ob tmi, to vytvá í nebezpe í odplaty nebo

ovliv ování. Právní systém m e zabránit následnému po kozování:

• uji ním, e spole nost netoleruje násilné chování

• poskytováním informací ob tem o zákonech, zákonné pomoci, bydlení a o

telefonních linkách s nep etr itým provozem

• seznámením ob tí se stavem et ení p ípadu a do asným místem pobytu

pachatele (aby mohly ochránit sebe a své rodiny)

• zaji ním právní pomoci ob tem

• efektivním u íváním záruk a ochranných p íkaz

• poskytnutím bezpe ného ubytování pro eny

• provád ním d kaz  zp sobem, který respektuje situaci ob ti

• urychlením zákonného procesu

• pozm ním ur itých postup  soudu

• povolením ob ti vstupovat do soudního procesu

• zohledn ním rizik p i úvahách o mo nostech odsouzení i nápravných opat ení

3.1.  Trestní zákon a trestní ád v kontextu s domácím násilím

§ 197a Násilí proti skupin  obyvatel  nebo jednotlivci – v 1 odstavci tohoto

ustanovení se uvádí: „kdo jinému vyhro uje usmrcením, t kou újmou na zdraví nebo

jinou t kou újmou takovým zp sobem, e to m e vzbudit d vodnou obavu, bude

potrestán odn tím svobody a  na jeden rok nebo pen itým trestem“.

 Podle § 89 odst. 7 trestního zákona se kou újmou na zdraví rozumí jen

vá ná porucha zdraví nebo vá né onemocn ní. Za t chto podmínek je t kou újmou na

zdraví zmrza ení, ztráta nebo podstatné sní ení pracovní zp sobilosti, ochromení údu,

ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, po kození d le itého orgánu,
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zohyzd ní, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mu ivé útrapy nebo del í dobu

porucha zdraví.

§ 202 Výtr nictví – v 1 odstavci tohoto ustanovení se uvádí: „kdo se dopustí ve ejn

nebo na míst  ve ejnosti p ístupném hrubé neslu nosti nebo výtr nosti zejména tím, e

napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo

anebo hrubým zp sobem ru í shromá ní nebo ob ad ob an , bude potrestán odn tím

svobody a  na dv  léta nebo pen itým trestem“.

Hrubou neslu ností se rozumí jednání, které poru uje záva ným zp sobem zásady

ob anské morálky nap . oplzlé i, vulgární nadávky, ale mohou to být jak fyzické

útoky proti osobám a v cem, tak i verbální projevy ur itého charakteru, obojí pak

in né ve ejn  nebo na míst  ve ejnosti p ístupném.

§ 221,222 Ublí ení na zdraví – v 1 odst. §221 se hovo í: „kdo jinému úmysln  ublí í

na zdraví, bude potrestán odn tím svobody na dv  léta“. V 1 odst. § 222 se hovo í: „kdo

jinému úmysln  zp sobí t kou újmu na zdraví (viz vý e § 89 odst. 7 trestního zákona),

bude potrestán odn tím svobody na dv  léta a  osm let“.

§ 231 Omezování osobní svobody – v 1 odst. se uvádí: „kdo jinému bez oprávn ní

brání u ívat osobní svobody, bude potrestán odn tím svobody a  na dv  léta“.

Osobní svobodou se ve smyslu l. 8 LPS rozumí svoboda volného pohybu lov ka

Brán ním v u ívání osobní svobody se rozumí takový zásah do osobní svobody, jím

se znemo uje volný pohyb ( lov ka),a to i jen na krátkou dobu, je-li omezení

nesnadno p ekonatelné. Pat í sem nap . uzam ení v místnosti, spoutání, zbavení osoby

lesn  posti ené pom cek (berlí), bez nich  není schopna se sama pohybovat, svíráním

v náru í, dr ení pa í aj.

§ 235 Vydírání – 1 odst. ustanovení uvádí: „kdo jinému násilím, pohr kou násilí nebo

pohr kou jiné t ké újmy nutí, aby n co konal, opominul nebo trp l, bude potrestán

odn tím svobody a  na t i léta“.1

Násilím je in vykonán, jestli e bylo pou ito fyzické síly k p ekonání nebo omezení

kladeného nebo o ekávaného odporu jiné osoby. Za násilí lze pova ovat i omámení

po kozeného pou itím uspávacího prost edku nebo jiného prost edku oslabujícího

centrální nervovou soustavu.

Pohr kou násilí se rozumí jak pohr ka bezprost edního násilí, tak i pohr ka násilí,

které bude vykonáno a  pozd ji (s odstupem asu). M e se týkat i jiné osoby ne

napadeného (nap . osoby mu blízké) a m e být namí ena té  proti majetku.

1 ámal, P.  et. al.. Trestní zákon. 6., dopln né a p epracované vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2004, s. 1187-1394.
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Pohr ka jiné t ké újmy e spo ívat nap . v pohr ce vá né újmy na cti, dobré

pov sti, m e vést i k újm  v rodinném ivot  za situace, kdy se újma jako t ká jeví

objektivn  a kdy napadený ji jako t kou újmu poci uje.

Konáním k n mu  vydírání sm uje, je nap . vydání v ci v budoucnosti nebo vyklizení

bytu.

Opominutím je nevykonání toho, co by jinak donucovaná osoba vykonala. Nejde jen o

nepln ní povinnosti ve smyslu §89 odst. 2 tr. zákona – jednáním se rozumí i opomenutí

takového konání, k n mu  byl pachatel podle okolností a svých pom  povinen.

Trp ním k n mu  vydírání sm uje, je nap . strp ní pohlavního zneu ití, donucení

mu e k soulo i, odn tí vlastní v ci, kterou pachatel napadenému sv il.

§ 237 Útisk – „kdo jiného nutí, zneu ívaje jeho tísn  nebo závislosti, aby n co konal,

opominul nebo trp l, bude potrestán odn tím svobody a  na est m síc “.

Tísní se tu rozumí stav vyvolaný mimo ádn  nep íznivými okolnostmi (zpravidla

hospodá ské povahy), pro n  je lov k omezen ve volnosti rozhodování.

Závislostí se rozumí stav, v n lov k nem e zcela svobodn  jednat, proto e je

v ur itém sm ru odkázán na osobu jinou, nap . vztah dít te k star ím p íbuzným,

pod ízeného k  nad ízenému, chovance k vychovateli, v zn  k dozor ímu orgánu,

dlu níka k v iteli, áka k u iteli, man elky nebo dru ky k man elovi, který ji vy ivuje.

K výkladu konání, opominutí nebo trp ní viz. vý e k § 235 tr. zákona.

§ 241 Znásiln ní – v 1. odst se uvádí: „kdo násilím nebo pohr kou bezprost edního

násilí donutí k soulo i nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo

k takovému inu zneu ije bezbrannosti jiného, bude potrestán odn tím svobody na dv

léta a  osm let“.

Soulo í se rozumí spojení pohlavních orgán , p em  nemusí dojít k pohlavnímu

ukojení. Jiný obdobný pohlavní styk m e být anální styk, orální sexus, ale také jiné

násilné projevy sexuální povahy. Subjektem m e být mu  i ena.

K pojmu násilí a pohr ka bezprost edního násilí viz vý e k § 235 tr.z.

Donucení znamená, e pachatel p ekonal (násilím nebo pohr kou bezprost edního

násilí) vá  mín ný a projevený odpor anebo e ob  od kladení odporu upustila jen

proto, e shledala jeho úplnou beznad jnost.

edm tem útoku e být kdokoliv,a to i dít .

Bezbrannost ob ti m e mít p inu nap . v du evní poru e, opilosti, hlubokém spánku,

ve spoutání, v d tském v ku. Vyu ití bezbrannosti, kterou pachatel zp sobil lstí, se v ak

posuzuje jako násilí (§ 89 odst. 6 tr. zákona – trestný in je spáchán násilím i tehdy, je-li
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spáchán na osob , kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí). Vyu ití omylu sem

nespadá, lo by z ejm  o tr. in dle § 209 tr. zákona. P edpokládaný souhlas osoby, je

je bezbranná, proto e je v bezv domí, pachatele nevyvi uje.1

§ 215a Týrání osoby ijící ve spole  obývaném byt  nebo dom  – v 1 odst. je

uvedeno: „kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu ijící s ním ve spole  obývaném

byt  nebo dom , bude potrestán odn tím svobody a  na t i léta“.

Specifika § 215a trestního zákona

Ustanovení § 215a trestního zákona - Týrání osoby ijící, ve spole  obývaném byt

nebo dom  je speciálním ustanovením postihujícím práv  domácí násilí, i kdy  tento

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

„domácí násilí“ a vyjad ující specifické znaky tohoto trestného inu. Pachatelé v tomto

ípad  týrají jiné osoby a iní tak v i osobám blízkým a dal ím osobám ijícím s nimi

ve spole  obývaném byt  nebo dom , p itom nemusí vést spole nou domácnost (v

ípad  rozvedených man el , d tí a prarodi , nájemce a podnájemce). V d sledku

toho je u nich dána specifická forma vzájemné závislosti. Ta plyne ze skute nosti, e

pachatel i ob  mají spole né bydli  a mají ztí enou mo nost tento spole  obývaný

byt nebo d m opustit. Týrání se podle nové skutkové podstaty týká jak osob blízkých (§

89 odst.8 trestního zákona), tak i jiných osob ijících ve spole  obývaném byt  nebo

dom . Nevy aduje se, aby u ob ti vznikly následky na zdraví, ale musí jít o jednání,

které týraná osoba pro jeho krutost, bezohlednost nebo bolestivost poci uje jako t ké

íko í. P ísn í trestní sazbou bude posti en spáchá-li in zvlá  surovým zp sobem

nebo na více osobách nebo pokra uje-li v páchání takového inu po del í dobu.

 Z toho plyne povinnost policejního orgánu zkoumat, zda se jednalo o

jednorázový útok, který nenapl uje po adované znaky skutkové podstaty § 215a

trestního zákona (dotazem na p edchozí útoky i neoznámené, opakovaná oznámení resp.

pro et ování násilného jednání). Z toho vyplývá i povinnost policejního orgánu p i

zahájení úkon  trestního ízení pou it ádn  ob  o jejich právech a povinnostech ve

vztahu k vy et ovanému p ípadu.

Policejní orgán potom nevy aduje  souhlas po kozené osoby s trestním stíháním osoby

blízké. Zákonodárce odep ením dispozi ního práva, p ihlédl ke zvlá tnostem domácího

násilí a k ur ité závislosti ob ti na pachateli (ztí ená mo nost opustit spole  obývaný

byt nebo d m).

1 ámal, P.  et. al.. Trestní zákon. 6., dopln né a p epracované vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2004, s. 1394-1418.
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Výklad pojm  § 215a trestního zákona

Týrání v soudní praxi pou ívaná definice „týrání“, je dob e pou itelná i pro posouzení

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

je podle této definice pova ováno zlé nakládání vyzna ující se vy ím stupn m hrubosti

a bezcitnosti a ur itou trvalostí, které po kozená osoba poci uje jako t ké p íko í.

Trvalost pachatelova jednání je p itom nutno posuzovat v závislosti na intenzit  zlého

nakládání, tak e nemusí jít o jednání soustavné. Týrané osob  nemusí vzniknout

konkrétní koda na zdraví, ale p edpokládá se, e jednání agresora týraná osoba pro jeho

krutost, bezohlednost nebo bolestivost poci ovala jako t ké p íko í. P ímým

pachatelem tohoto trestného inu m e být kdokoliv, kdo sdílí spole  obývaný byt

nebo d m.

Blízkou osobou se rozumí (ve smyslu § 89 odst. 8 trestního zákona) p íbuzný

v pokolení p ímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a man el.

Jinou osobou tedy osoba v pom ru rodinném, obdobném nebo i osoba bez takového

vztahu, která ije ve spole  obývaném byt  nebo dom .

Zvlá  surovým zp sobem se rozumí zlé nakládání výraznou mírou brutality, která se

vymyká z rámce b ného u v iny trestných in  podobného druhu.

Na více osobách. Je napln no, jestli e byly vystaveny zlému nakládání nejmén  t i

osoby.

Spole  obývaný byt nebo d m, navazuje na pojem „obydlí“, který je vymezen v §82

odst. 1 trestního ádu, jako „byt nebo jiná prostora slou ící k bydlení a prostory

(p íslu enství) k nim nále ející“. Toto vymezení pokrývá tedy nejen byty, ale i rodinné

domky, obytné chatky, hotelové domy, ubytovny, vysoko kolské koleje apod., tedy

ve keré prostory slou ící k bydlení lidí. Tento pojem neklade d raz na vedení spole né

domácnosti, ale jen na faktický stav spole ného bydlení, a  u  jeho d vodem je jakýkoli

titul, nap . vlastnictví nemovitosti, nájemní i podnájemní vztah i faktické spole né

bydlení na základ  rodinných i jiných vztah .1

§ 44a trestního ádu: Shledá-li orgán inný v trestním ízení, e po kozenému nebo

sv dkovi hrozí nebezpe í v souvislosti s pobytem obvin ného nebo odsouzeného na

svobod , pou í po kozeného nebo sv dka o mo nosti ádat informace o tom, e

obvin ný byl propu n z vazby nebo z ní uprchl, nebo odsouzený byl propu n z

výkonu trestu odn tí svobody nebo z n j uprchl. Po kozený nebo sv dek m e tuto

ádost podat u soudu a v p ípravném ízení u státního zástupce. Pokud je odsouzený ve

1 Policie eské republiky. Metodický pokyn PP R  .2/2004. Praha, 2004.
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výkonu trestu odn tí svobody, podává se tato ádost soudu, který rozhodoval v prvním

stupni.

§ 100 odst. 2 trestního ádu: Sv dek je oprávn n odep ít vypovídat, jestli e by

výpov dí zp sobil nebezpe í trestního stíhání sob , svému p íbuznému v pokolení

ímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, man elu nebo druhu anebo jiným

osobám v pom ru rodinném nebo obdobném, jejich  újmu by právem poci oval jako

újmu vlastní.

§ 163 trestního ádu – trestní stíhání se souhlasem po kozeného

Trestní stíhání pro trestné iny násilí proti skupin  obyvatel  a proti jednotlivci

podle §197a, pomluvy podle § 206, neposkytnutí pomoci podle § 207 a 208,

po kozování cizích práv podle § 209, ublí ení na zdraví podle § 221, 223 a 224,

ohro ování pohlavní nemocí podle § 226, omezování osobní svobody podle § 231 odst.

1,2, vydírání podle § 235 odst. 1, poru ování domovní svobody podle § 238 odst. 1,2,

kráde e podle § 247, zpronev ry podle § 248, neoprávn ného u ívání cizí v ci podle §

249, neoprávn ného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle §

249a, podvodu podle § 250, podílnictví podle § 251 a 252, lichvy § 253, zatajení v ci

podle § 254, poru ování povinnosti p i správ  cizího majetku podle § 255, po kozování

itele podle § 256 a po kozování cizí v ci podle § 257 trestního zákona, proti tomu,

kdo je ve vztahu k po kozenému osobou, v i ní  by m l po kozený jako sv dek právo

odep ít výpov  (§ 100 odst. 2), a trestní stíhání pro trestný in znásiln ní podle § 241

odst. 1,2 proti tomu, kdo je nebo v dob  spáchání inu byl ve vztahu k po kozenému

man elem nebo druhem, jako  i pro trestný in opilství podle § 201a trestního zákona,

pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty n kterého z t chto trestných in , lze

zahájit a v ji  zahájeném trestním stíhání pokra ovat pouze se souhlasem po kozeného.

Je-li po kozených jedním skutkem n kolik, posta í souhlas by  jen jednoho z nich.

Nep edlo í-li po kozený své vyjád ení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu

písemn , zaznamená se jeho obsah do protokolu. Souhlas s trestním stíháním m e

po kození výslovným prohlá ením vzít kdykoliv zp t, a to a  do doby, ne  se odvolací

soud odebere k záv re né porad . Výslovn  odep ený souhlas v ak nelze znovu ud lit.

§ 163a trestního ádu : Souhlasu po kozeného s trestním stíhání pro n kterých z

trestných in  uvedených v §163 odst. 1 není t eba, pokud:
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a) byla takovým inem zp sobena smrt,

b) po kozený není schopen dát souhlas pro du evní chorobu nebo poruchu, pro

kterou byl zbaven zp sobilosti k právním úkon m, nebo pro kterou byla jeho

zp sobilost k právním úkon m omezena,

c) po kozeným je osoba mlad í 15 let,

d) z okolností je z ejmé, e souhlas nebyl dán nebo byl vzat zp t v tísni vyvolané

výhr kami, nátlakem, závislostí nebo pod ízeností.

Jestli e se po kozený na výzvu orgánu inného v trestním ízení ihned nevyjád í,

zda souhlasí s trestním stíhání podle § 163, tento orgán mu poskytne podle povahy v ci

k vyjád ení p im enou lh tu, nejvý e v ak 30 dn . Po marném uplynutí této lh ty ji

souhlas s trestním stíháním dát nelze. O tom je t eba po kozeného písemn  pou it.1

3.2.  Zákon na ochranu p ed domácím násilím . 135/2006 Sb.

Ochrana p ed domácím násilím

Problematika domácího násilí je v posledních letech stále ast ji p edm tem

zájmu nejen odborník , ale i médií a laické ve ejnosti. P ípady, kdy v rámci jedné

domácnosti dochází ze strany jednoho jejího lena v i jinému (jiným) k opakovaným a

asto brutálním fyzickým i verbálním útok m, záva ným výhr kám, poni ování i

jinému hrubému jednání asto zna né intenzity, jsou p itom ve spole nosti u  dlouhá

léta zna  roz ené. Charakteristické pro takové útoky je, e k nim dochází mezi

osobami, které spolu jsou i v minulosti byly v rodinném, partnerském i obdobném

vztahu a trvale spolu ijí v tomté  byt i dom . Jako dal í aspekt domácího násilí bývá

uvád na skute nost, e se obvykle nejedná o vzájemné útoky, ale lze jednozna  ur it

osobu napadající a osobu ohro ovanou. D sledky domácího násilí jsou zni ující nejen

pro samotnou p ímou ob , ale i pro ostatní leny takové domácnosti, zejména d ti,

které v násilném prost edí vyr stají.

Problém soukromé povahy

Prost edky, které na ochranu ob tem domácího násilí poskytuje dosavadní

právní ád R, jsou stále více zdokonalována a prohlubovány, jak potvrzuje i ada

výzkum  v této oblasti. Stále se tak d je v reakci na stav, který v minulosti p edcházel a

to ten, e p evládal pohled na domácí násilí jako na problém soukromé povahy -

1  Ministerstvo vnitra R, dostupné z  http://www.mvcr.cz/nasili/05.htm.

http://www.mvcr.cz/nasili/05.htm.
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konflikt dvou osob ijících v ur itém vztahu, které si sv j spor vy í samy mezi sebou.

eské právo a výkonné orgány R aplikující toto právo ji  neponechávají ob  svému

osudu. Ob  si nemusí svou ochranu zajistit sama na své náklady út kem na ubytovnu,

do azylového domu, ale nabízí pomoc mnoha interven ních center, zákon  na ochranu

ed domácím násilím jako je nap . zákon . 135/2006 Sb.

Inspirace v zahrani í

tí zákonodárci se inspirovali v zahrani í, kde má právní úprava ochrany a

pomoci ob tem domácího násilí svou tradici, p em  p evá  vycházeli z Rakouského

modelu boje proti domácímu násilí. Zákon íslo 135/2006 Sb., kterým se m ní n které

zákony v oblasti ochrany p ed domácím násilím, nabyl ú innosti 1. ledna 2007. Zákon

ní celkem p t stávajících zákon : zákon . 283/1991 Sb., o Policii eské republiky

(dále té  ZoP R), zákon . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád (dále té  OS ), zákon

íslo 140/1961 Sb., trestní zákon (dále té  TZ), zákon . 100/1988 Sb., o sociálním

zabezpe ení, a zákon . 114/1988 Sb., o p sobnosti orgán eské republiky v sociálním

zabezpe ení.

Ochránit ohro enou osobu

Nová právní úprava má ochránit ohro enou osobu a zamezit dal ímu jednání

násilné osoby, tedy jednoho lena spole ného obydlí v i druhému, a to zejména

prost ednictvím mo nosti jeho krátkodobého vykázání z místa, v n  spolu ijí.

Vykázání z bydli

edstavuje opat ení podp rné povahy, proto e se u ije jen tehdy, nelze-li jeho

elu, tj. zaji ní nále ité ochrany a bezpe nosti ohro ené osoby dosáhnout jinak.

Ochrana senior

Je  t eba si uv domit, e a koliv jsou ohro enými osobami p evá eny, nové

právní úpravy pomáhají it situaci i dal ím osobám ohro eným domácím násilím -

nap íklad mu m nebo senior m ohro ovaným svými potomky.

Týrání osoby blízké

Zde je nutno zmínit do praxe úsp né zavedení novely trestního zákona, která s

inností od 1.6.2004 zavedla do vý tu trestných in  novou skutkovou podstatu

trestného inu „týrání osoby ijící ve spole  obývaném byt  nebo dom “ podle §215a

trestního zákona.

Oprávn ní policisty

Zákon . 135/2006 Sb. mezi tato oprávn ní za adil ustanovení §21a a  §21d

týkající se oprávn ní rozhodnout o vykázání ze spole ného obydlí a zákazu vstupu do
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j. Od 1. ledna roku 2007, tak platí, e je policista oprávn n na základ  zji ných

skute ností, zejména s ohledem na p edcházející útoky, p edpoklad, e dojde k

nebezpe nému útoku proti ivotu, zdraví, svobod  nebo zvlá  záva nému útoku proti

lidské d stojnosti,  toho, kdo je podez elý z takového jednání, vykázat z bytu nebo

domu spole  obývaného s ohro enou osobou (souhrnn  „spole né obydlí“), jako  i z

jeho bezprost edního okolí. Sou ástí vykázání je rovn  zákaz návratu do vymezených

prostor. Toto rozhodnutí je ú inné v okam iku, kdy je prokazateln  sd leno osob , proti

které sm uje. Osoba, proti ní  vykázání sm uje (tzv. „vykázaná osoba“), je povinna

neprodlen  opustit místo, na které se rozhodnutí o vykázání vztahuje.

Zákaz vstupu do obydlí

Nebude-li ten, v i komu takové opat ení sm uje, v dob  policejního zákroku

ítomen ve spole ném obydlí, je policista takové osob  oprávn n zakázat vstup do

spole ného obydlí, jako  i do jeho bezprost edního okolí, a to i v dob  jeho

nep ítomnosti. Rozhodnutí je ú inné v okam iku, kdy se o n m osoba, proti které

sm uje, dozví.

ítomnost nezú astn né osoby

i provád ní úkon  souvisejících s vydáním rozhodnutí o vykázání je policista

povinen zajistit p ítomnost nezú astn né osoby, leda e hrozí nebezpe í z prodlení. O

provedených úkonech a opat eních sepí e neprodlen  ú ední záznam. Rozhodnutí o

vykázání se vydává bez projednání v ci a z ú ední povinnosti, p em  souhlas

ohro ené osoby se nevy aduje. Rozhodnutí se písemn  vyhotoví do 24 hodin od vstupu

policisty do spole ného obydlí. Vyhotovené rozhodnutí se v opise doru í vykázané

osob  a ohro ené osob . Opis rozhodnutí o vykázání doru í policista do 24 hodin od

jeho vydání spolu s opisem ú edního záznamu o provedených úkonech a opat eních

íslu nému interven nímu centru.

Nezletilá osoba

V p ípad , e ve spole ném obydlí, na které se rozhodnutí o vykázání vztahuje,

ije nezletilá osoba, doru í se opis rozhodnutí o vykázání spolu s opisem ú edního

záznamu ve stejné lh  té  p íslu nému orgánu sociáln  právní ochrany d tí.

Povinnost vydat klí e1

Rozhodne-li policista o vykázání, vyzve vykázanou osobu, aby mu vydala

echny klí e od spole ného obydlí, které dr í, a vykázaná osoba bude povinna klí e

1 Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=397

http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=397
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vydat. Policista zárove  pou í vykázanou osobu o následcích neuposlechnutí takové

výzvy.

Osobní v ci

Policista je povinen umo nit vykázané osob , aby si nejpozd ji p i výkonu

rozhodnutí o vykázání vzala ze spole ného obydlí výlu  v ci slou ící její osobní

pot eb , osobní cennosti a dokumenty. Ve lh  do 24 hodin od výkonu rozhodnutí o

vykázání pak dal í osobní v ci a v ci nezbytné pro její podnikání nebo výkon povolání.

Vykázané osob  poskytne policista informace o mo nostech jejího dal ího ubytování a

v souvislosti s tím i nezbytnou sou innost. Policista je povinen vykázanou osobu pou it

o jejím právním postavení, o jejích právech a povinnostech a o dal ím mo ném postupu

ve v ci. Za tímto ú elem policista vy ádá od vykázané osoby adresu pro doru ování.

Psychologická pomoc

Ohro enou osobu pou í policista o mo nosti podání návrhu na vydání

edb ného opat ení podle ob anského soudního ádu (OS ) a o mo nosti vyu ití

psychologických, sociálních nebo jiných slu eb v oblasti pomoci ob tem násilí.

Doba vykázání

Vykázání trvá po dobu 10 dn  ode dne vydání rozhodnutí. Tuto dobu nelze

zkrátit ani se souhlasem ohro ené osoby. Podáním návrhu na vydání p edb ného

opat ení podle ob anského soudního ádu v pr hu vykázání se uvedená lh ta

prodlu uje a  do pravomocného rozhodnutí soudu o tomto návrhu. Policista je povinen

ve lh  do 3 dn  od vydání rozhodnutí o vykázání provést kontrolu, zda rozhodnutí o

vykázání dodr uje vykázaná osoba i ohro ená osoba. O provedené kontrole sepí e

policista ú ední záznam.

edb né opat ení1

Ob anský soudní ád byl zákonem . 135/2006 Sb. s ú inností od 1. ledna 2007

dopln n o nový druh p edb ného opat ení. P edb ná opat ení jsou rozhodnutí soudu

in ná je  p ed zahájením ur itého ob anského soudního ízení i v jeho pr hu.

Mají slou it tomu, aby byly v p ípad  nutnosti prozatímn  upraveny pom ry ú astník ,

nebo aby nebyl ohro en výkon soudního rozhodnutí.

Co v e lze ú astníku ulo it

Jsou-li jednáním ú astníka, proti kterému návrh sm uje, vá ným zp sobem

ohro eny ivot, zdraví, svoboda nebo lidská d stojnost navrhovatele, m e p edseda

senátu p edb ným opat ením ulo it ú astníku, proti kterému návrh sm uje, zejména:

1 Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=397

http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=397
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a) aby do asn  opustil byt nebo d m spole  obývaný s navrhovatelem (tedy

„spole né obydlí“), jako  i jeho bezprost ední okolí, nebo aby do n j

nevstupoval,

b) aby se zdr el setkávání s navrhovatelem a navazování kontakt  s ním. Ú astníky

ízení o p edb ném opat ení jsou navrhovatel a ten, v i n mu  návrh sm uje.

Navrhovatelem se rozumí osoba, její ivot, zdraví, svoboda nebo lidská

stojnost jsou jednáním osoby, proti které návrh sm uje, vá ným zp sobem ohro eny

(tedy ohro ená osoba podle ZoP R). K rozhodnutí o návrhu na p edb né opat ení je

íslu ný okresní soud, který je místn  p íslu ný pro obvod (okres) navrhovatele.

Podání p edb ného opat ení bude zdarma

Navrhovatel tohoto druhu p edb ného opat ení je podle této nové právní úpravy

ur itým zp sobem zvýhodn n proti navrhovatel m v iny jiných druh  p edb ných

opat ení, co  vyplývá z pot eby zvý ené ochrany ohro ené osoby. Pro tento druh

edb ného opat ení neplatí povinnost navrhovatele slo it nejpozd ji ve stejný den,

kdy podal u soudu návrh na na ízení p edb ného opat ení, jistotu ve vý i 50 000 K  k

zaji ní náhrady kody nebo jiné újmy, která by p edb ným opat ením vznikla.

Soud rozhodne bezodkladn

O návrhu na p edb né opat ení rozhodne soud bezodkladn . Není-li tu

nebezpe í z prodlení, m e soud o návrhu na p edb né opat ení rozhodnout a  do

uplynutí 48 hodin poté, co byl podán (ve v in  jiných p ípad iní tato lh ta celých

sedm dní).

Doba trvání p edb ného opat ení

edb né opat ení potrvá jeden m síc od jeho vykonatelnosti, p em  je zde

mo nost prodlou ení p edb ného opat ení. Ta je upravena tak, e bylo-li p ed

uplynutím doby trvání p edb ného opat ení zahájeno ízení ve v ci samé, m e

edseda senátu na návrh navrhovatele rozhodnout o prodlou ení doby trvání

edb ného opat ení. V úvahu musí vzít trvání stavu ohro ení navrhovatele, obsah a

vody podaného návrhu na zahájení ízení ve v ci samé, majetkové i jiné pom ry

astník  v etn  vlastnických a jiných vztah  ke spole nému obydlí, na které se

vztahuje p edb né opat ení, a dal í rozhodné okolnosti. P edb né opat ení v ak

zanikne nejpozd ji uplynutím doby jednoho roku od okam iku jeho na ízení. P edb né

opat ení má ohro ené osob  umo nit takový návrh v klidu uvá it a podat, ani  by byla

ze strany spolubydlící osoby vystavena výhr kám i jinému nátlaku, jak tomu dosud v

praxi asto bývá.
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Vyhlá ení p edb ného opat ení

Usnesení o p edb ném opat ení se vyhlásí ú astník m a  p i provedení jeho

výkonu. Ú astník m, kte í nebyli p i provedení výkonu p ítomni, se usnesení doru í

dodate  spole  s vyrozum ním, e byl proveden jeho výkon. Toto usnesení je

vykonatelné jeho vyhlá ením. Nedo lo-li k vyhlá ení, je vykonatelné, jakmile bylo

vydáno.

Nenavazování kontakt  s oprávn ným

Zákon . 135/2006 Sb. za adil do ob anského soudního ádu také ustanovení

upravující postup p i výkonu rozhodnutí o vykázání ze spole ného obydlí a

nenavazování kontakt  s oprávn ným.

Nep ítomnost povinného

Nebude-li povinný p i výkonu rozhodnutí p ítomen, poskytne mu soud na jeho

ádost b hem trvání p edb ného opat ení p íle itost, aby si ze spole ného obydlí

uvedené v ci vyzvedl. O tomto právu soud povinného vyrozumí oznámením

zanechaným na dve ích spole ného obydlí.

Trestný in ma ení ú edního rozhodnutí

Vý e uvedená rozhodnutí policie o vykázání ze spole ného obydlí a zákazu

vstupu do n j i rozhodnutí soudu o p edb ném opat ení spo ívajícím ve vykázání ze

spole ného obydlí a zákazu navazování kontakt  s ohro enou osobou. Krom  toho

zákon . 135/2006 Sb., za adil mezi rozhodnutí, jejich  ma ení je trestné. U inil tak

novelou trestního zákona, do n ho  doplnil novou skutkovou podstatu trestného inu

ma ení výkonu ú edního rozhodnutí podle §171 odst. 1, písm. e) trestního zákona,

kterou svým jednáním naplní ten, kdo se dopustí záva ného nebo opakovaného jednání,

aby zma il rozhodnutí o vykázání vydané podle zvlá tního právního p edpisu (ZoP R)

nebo na základ  p edb ného opat ení soudu.1

3.3. Policie R a domácí násilí

Výjezdy na místa domácího násilí se u policist  net í p íli né oblib . K tomu

ispívají subjektivní i objektivní okolnosti. Subjektivní okolnosti jsou spjaty s

podce ováním významu a náro nosti policejní práce, kterou je t eba na míst

partnerských rozep í odvést. ení incident  spjatých s domácím násilím není zatím

1 Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=397.

http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=397.
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pokládáno za skute  d le itou a obtí nou policejní innost. Na pi ce oce ovaných

slu eb, které poskytuje policie ob an m, figurují podle oficiálních i neformálních

hledisek jiné typy spln ných úkol , nap íklad dopadení bankovního lupi e i zvý ení

kvóty objasn nosti. K objektivním okolnostem, které iní z incident  domácího násilí

problematické epizody pracovního dne policist , pat í jejich evidentní stresovost.

Policisté musí být pro výkon svého povolání psychicky odolní, nebo  v konkrétních

ípadech není toti  p edem jasné, s jakou situací se na míst  setkají. Mo né je tém

e, po ínaje specificky policejní prací (odzbrojení pachatele, zaji ní a ohledání místa

inu, p ijetí trestního oznámení atd.) a  po tém  „nepolicejní“, lidské p sobení

(psychologická intervence ve smyslu uklidn ní emocí, empatický rozhovor s

rozru eným dít tem, které bylo o itým sv dkem vyhrocené situace atd.). Není proto

divu, e v sou asnosti p edstavuje pro policejní výkon domácí násilí pom rn  slo itý

problém. A to a koliv pachatel i ob  jsou od po átku známí, mohlo by se tudí  na

první pohled zdát, e z policejního pohledu jde o jednoduchou zále itost. Ve skute nosti

je tomu práv  naopak. Fakt, e je pachatel od po átku známý neusnad uje kvalitní

policejní ení partnerských násilností, dokonce asto ani neumo uje v as a ú inn

zabránit pachateli v pokra ujícím (fyzickém, psychickém i sexuálním) týrání ob ti.

Pro jednání policisty s ob tí trestného inu je d le ité znát, co ob  po inu

pro ívá, co cítí. Emocionální rány zahrnují zejména strach z pachatele, ned ru,

nejistotu, nemo nost soust edit se a rozpomenout se na n které detaily inu, ale také

vztek, podrá nost a lítost. Policista by m l respektovat pocity ob ti a v ádném

ípad  by je nem l zleh ovat, i dokonce kritizovat nebo zesm ovat. Do 36 hodin po

inu m e být ob  v oku, pro ívá akutní stresovou situaci.

Hlavní zásady pro jednání policist  s ob tí1

Informace

Poskytnout ob ti informace o obvyklém postupu ve vy et ování, co se bude dít

nyní, co pozd ji, kde ob  získá dal í informace, íkat jen pravdu; informace o právech

v trestním ízení, zejména o institutu zmocn nce a o pen ité pomoci státu;

nezapomínat na poz stalé (d ti) odkázané vý ivou na zem elého – nebývají ú astníky

trestního ízení a mají mo nost získat pen itou pomoc státu; informace o místech

psychologické pomoci a podpory.

1 stské editelství Brno, dostupné z jednotného informa ního systému Policie eské republiky z
http://www.bm.jm/filesroot/ostatni/DmN.

http://www.bm.jm/filesroot/ostatni/DmN.
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ra a porozum ní

Ob  si zaslou í respekt, nespáchala trestný in. Dát jí najevo svým chováním,

být trp livý a ptát se bezprost edn  po inu, zda m ete pomoci („Jak se cítíte?“

„Chápu, e máte zlost.“ „Nemám n komu zavolat?“ „Nemám s vámi rad ji chvilku

stat, vidím, e vám není dob e.“).

Bezpe í

Ob  má bezprost edn  po inu, ale i pozd ji velký strach. Pomoct jí obnovit

naru ený pocit bezpe í. P emý let, co m ete v konkrétní situaci ud lat („Chci, abyste

l/a, e vám u  nic nehrozí.“ „ eknu soused m, aby se na vás ob as podívali.“)

Empatie

Zkusit se na moment vcítit „do k e“ ob ti – pom e nám to zvolit nejlep í

zp sob jednání.

Otázky pokládejte tak, aby jste ob  zbyte  netraumatizovali

Mluvit stru  a jasn . V dy se ujistit, e nám ob  rozum la. Tvá í v tvá

ednímu vystupování se ob ti stydí p iznat, e obsahu sd lení policisty na míst

nerozum ly, zejména star í lidé, mladiství a eny.

Za te vst ícn

„Chci, abyste rozum l/a tomu, co budeme d lat.“ „Kdy  dovolíte, te  bych

cht l/a hovo it o tom, co se stalo. Pot ebuji dal í informace.“

Postup policie p i ení p ípad  domácího násilí

Povinností policie je p edev ím zastavit násilí, zajistit bezpe í ob ti, zajistit

pachatele. V ka dém p ípad  by m lo být povinností policisty perfektní

zadokumentování incidentu domácího násilí (násilí mezi blízkými, násilí páchané ve

spole ném obydlí).

Na míst  incidentu je prvním krokem zasahujících policist  zaji ní bezpe nosti

ech p ítomných osob. To zahrnuje:

1. Odd lení ob ti a pachatele je d le ité! Pokud to okolnosti dovolí, odvést je do

odd lených místností, aby na sebe nevid li a nemohli spolu dále komunikovat.

Násilí pachatele se m e vystup ovat p i p íjezdu policie, v tu chvíli toti  ztrácí

kontrolu nad ob tí. Pachatel m e kontrolovat ob  i prost ednictvím gest nebo

i t la, a tak m e ovliv ovat její komunikaci s policií. Ob  se v p ítomnosti

pachatele zpravidla bojí mluvit s policií, proto e jí hrozí pozd í odplata ze

strany pachatele. Policisté by m li mluvit s ka dou stranou incidentu zvlá , ale

li by na sebe navzájem vid t, aby si zajistili vlastní bezpe í.
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2. Zaji ní ve kerých zbraní, jich  bylo pou ito, stejn  jako dal ích p edm

edstavujících na míst inu bezprost ední hrozbu. To je mj. d le ité i pro

bezpe í zasahujících policist , proto e p i ení domácího násilí dochází k

nevypo itatelnému vývoji a chování jak ob tí, tak podez elých.

3. Vyhodnocení záva nosti zran ní osob a poskytnutí i zavolání pomoci pro

kteroukoliv ze zran ných stran.

4. Kontrolu bezpe í d tí a jiných osob na míst inu.

Zásady komunikace s ob tí domácího násilí

1. Ptát se ob ti. Odpov di nám poskytnou p esn í p edstavu o skute nosti.

• Byl/a jste ji  d íve napadán/a a týrán/a (historie týrání)?

• Byly napadány i d ti?

• Kde jsou d ti v tuto chvíli?

• Popi te mi d ív í násilné incidenty?

• Pozorujete, e se násilí zhor uje, dochází k n mu ast ji a je více intenzivní?

• Do lo i k po kozování v cí?

• Jaké vznikly kody?

• Byly proti vám nebo va im d tem pou ity (v ci jako) zbran ?

2. V it ob ti, kdy  nám íká, e ji blízká osoba týrá a jinak jí ubli uje. Skute né

ob ti domácího násilí zpravidla ve vypráv ní minimalizují to, co se u nich doma

je. Realita bývá mnohem hor í.

3. Poskytn te ob ti d ru a porozum ní. Jednání s ob tí domácího násilí

vy aduje citlivou a trp livou komunikaci (P edstavte se a dejte ob ti eventuáln

va i vizitku. Vysv tlete jí, co je va í úlohou v tuto chvíli. Potvr te, e chápete,

jak je její momentální situace náro ná. Povzbu te ji.)

4. P edejte ob ti kontakty na dal í slu by. Ve keré kontakty ob ti p edá

v kteroukoliv dobu linka DONA na telefonním ísle 251 511 313. Na této lince

získají pot ebné informace i policisté, nap íklad adresu nejbli ího azylového

domu, poradenského centra a jiných slu eb viz. p íloha . 4.

5. Zadokumentovat informace, které jsme k domácímu násilí získali. Pozd ji u

nebudou tak p esné a mohly by chyb t koleg m. Domácí násilí je násilí ve

vztahu a nikoliv jednotlivý násilný akt, proto je va e dokumentace tolik d le itá.
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6. Jestli e v domácnosti posti ené násilím mezi dosp lými ijí d ti, v dy

uv domit orgán sociáln  právní ochrany d tí!

7. Myslet na bezpe í ob ti. Polo it si otázku, co se stane po na em odchodu z

bytu. Co se stane, a  se ob  vrátí z policie dom . Nabídnout ob ti základní

informace k bezpe nostnímu plánu. Sd lit jí adresu nejbli ího azylového domu

nebo krizového centra.

Bezpe nostní plán pro ob ti domácího násilí

Bezpe í ob ti domácího násilí je základním p edpokladem ení problému. V

ípad  náhlého útoku by ob  m la pamatovat p edev ím na své zdraví a ivot.

Policista by m l ob  domácího násilí informovat o mo ných bezpe nostních

opat eních.

Policista by m l ob  pou it:

• aby se nenechala zav ít v ásti domu, kde nejsou okna ani ádný východ,

nebo kde se nacházejí n jaké mo né zbran , nap . v kuchyni nebo koupeln .

Pokud bydlí na venkov , m la by se vyhnout stodole nebo díln , kde mohou být

uskladn ny r zné nástroje.

• aby si zapamatovala n kolik d le itých telefonních ísel, jako je krizová

linka pro domácí násilí, policie, nebo místní azylový d m; aby nau ila své d ti

pou ívat telefon a zavolat policii, sousedy nebo n koho jiného, kdo m e rychle

pomoci.

• aby se sv ila p átel m nebo p íbuzným, kterým d uje, s tím, e je doma

napadána. Je d le ité, aby si vytvo ila podp rnou sí , kde se jí dostane alespo

krátkodobé pomoci.

• aby si promyslela a naplánovala únikové cesty ze v ech dve í a oken, v etn

ch ve sklep  a v horních patrech. Doká e pak lépe reagovat v situaci tísn .

• aby se rozhodla, kam p jde, a  se dostane ven z bytu nebo domu. M la by si

zjistit adresy míst v okolí bydli  s nep etr itým provozem (policie, hasi ská

stanice, nemocnice, prodejny).

• aby si promyslela, jak se tam dostane. To je problém ob tí domácího násilí

zejména na venkov  nebo na samotách. Je d le ité mít u sebe v dy peníze nebo

jízdenky, udr ovat v pojízdném stavu auto, nebo kolo, ko árek pro d ti ukládat

na dostupné místo.
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• aby si se sousedy nebo p áteli domluvila znamení, kterým m e signalizovat

pot ebu pomoci, nap . zatelefonovat smluvené heslo, po kterém mají zavolat

policii, nebo se domluvit, aby volali policii v dy, pokud usly í k ik, plá ,

rozbíjení p edm  apod.

• aby si zabalila pohotovostní ta ku s pen zi, náhradními klí i, oble ením na

vým nu a d le itými dokumenty a ulo ila ji mimo dosah agresora – u soused ,

átel, v práci.

Pokud je ob  nepohyblivá nebo v d chodovém v ku, la by si promyslet, která

místnost v byt i dom  je pro ni nejbezpe í: nap íklad ta, kde se m e zamknout a

zatelefonovat pro pomoc nebo zavolat o pomoc z okna.

Pokud má ob  malé d ti, je mo né, e je na út ku nebude moci vzít s sebou. V tom

ípad  by m la neprodlen  po ádat o pomoc policii a vrátit se pro n . Star í d ti by

la zahrnout do únikového plánu, ozna it jim bezpe né místo, kde se mohou schovat,

a vysv tlit jim, aby utekly k soused m, kdy  usly í, e za íná násilný incident. D ti je

nutno ujistit, e jejich úkolem je být v bezpe í, a ne chránit ob .1

3.4. Projekt SARA

Diagnostická metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) vznikla v

Kanad , byla transformována pro práci policist  ve védsku a odtud je ena do dal ích

zemí. Na základ  strukturovaného odborného p ístupu m e pro kolená osoba p i jejím

pou ití zjistit rizikové faktory a kvalifikovan  odhadnout riziko dal ího domácího násilí.

Tuto metodu do eské republiky p ivezl a adaptoval Bílý kruh bezpe í o.s. v rámci

projektu „Hráz“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

rozpo tem R. K ení této metody dostal Bílý kruh bezpe í od autor  metody z

Kanady a védska oprávn ní  chrán né mezinárodním právem. Pro R získal souhlas

k názvu eské verze „SARA DN“. Tato metoda je ur ena p edev ím policist m, kte í se

dostanou do prvního kontaktu s osobou ohro enou domácím násilím. Vyu ití metody

SARA DN se p edpokládá  také u vybraných slu eb v prvním kontaktu s osobou

ohro enou domácím násilím, zejména slu eb sociálních. Pro kolený u ivatel metody

SARA DN doká e vyhodnotit aktuální situaci, odhadnout záva nost hrozby a p ijmout

opat ení, která eliminují rizikovou situaci. (Od 1. 1. 2007 je katalog dostupných

1 M stské editelství Brno, dostupné z jednotného informa ního systému Policie eské republiky z
http://www.bm.jm/filesroot/ostatni/DmN.

http://www.bm.jm/filesroot/ostatni/DmN.
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opat ení roz en mo nostmi vykázání násilné osoby ze spole ného obydlí, zákazem

vstupu, zákazem kontaktování a p iblí ení se. )  Metoda SARA DN v rukou odborník

pomáhá ur it strategii ízení tohoto rizika, vyva uje ob as se vyskytující subjektivní

pocity profesionál , zlep uje jednotnost rozhodnutí, p ispívá k lep í mezioborové

komunikaci.

Bílý kruh bezpe í adaptoval metodu SARA DN pro R a podpo il její ení

kolika akcemi. Pat ily k nim seminá e se zahrani ními lektory,   „Pom cka pro

policisty“ p edaná policejním pedagog m a kolitel m,  pilotní ov ení metody v Praze,

Ostrav  a v Brn . Tato metoda se stala sou ástí závazného pokynu policejního

prezidenta a výrazn  posílila kompetence jednotlivých policist  p i realizaci zákona

.135/2006 Sb., na ochranu p ed domácím násilím, ú inného od 1.1.2007.1

Diagnostická metoda SARA nabízí strukturovaný katalog 15ti otázek:

1. a 2. blok – v nují pozornost násilné osob  a poskytnou reálný obraz o jeho násilných

sklonech a chování (na ve ejnosti i v soukromí). 2 x 5 otázek

3. blok – v nuje pozornost ohro ené osob  a její situaci. 5 otázek – viz. p íloha . 5.

Soubor d le itých rizikových faktor :

• Strukturované vodítko pro rozhodování.

• echny rizikové faktory se klasifikují Ano-Ne-?   ádné statistické hodnocení

nebo aritmetika.

• Rizikové faktory se zva ují z pohledu sou asné situace a minulosti.

• 3x5 otázek a volná otázka: jiné faktory.

Násilí v i blízké osob

• Fyzické/ sexuální násilí

• Záva né výhr ky a úmysly

• Eskalace fyzického/sexuálního násilí a hrozeb

• Poru ení p íkaz  soudu a na ízení

• Násilné postoje

• Jiné faktory

Obecné sklony k násilí

• Obecná kriminalita

1 Zpravodaj BKB 3/2006, dostupné z http://domacinasili.cz/en/redakce/pomahajici_profesionalove/odhad_rizika_hrozby/r85

http://domacinasili.cz/en/redakce/pomahajici_profesionalove/odhad_rizika_hrozby/r85
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• Vztahové problémy

• Pracovní nebo finan ní problémy

• Toxikomanie, závislosti

• Problémy du evního zdraví

• Jiné faktory

Zranitelnost ob ti

• Chování a postoje k násilné osob

• Extrémní strach z násilné osoby

• Nemo nost získat úto

• Nebezpe ná ivotní situace

• Osobní problémy jako následek DN

• Jiné faktory

Kdo m e pou ívat SARA DN

• Policie

• Státní zástupci

• Soudy

• ze ská slu ba

• Sociální slu by i nestátní

• Psychiatrie (soudní znalci)

• Výzkumní pracovníci

• Lé ebná za ízení

Pro  pou ívat SARA DN

• Strukturovaný seznam otázek

• Vyva uje “pocity” tazatele

• Ur uje strategii ízení rizika

• Zlep uje jednotnost rozhodnutí

• Zlep uje mezioborovou komunikaci 1

1 Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http://bkb.cz

http://bkb.cz
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3.5. Díl í záv r

Sou asné právní úpravy zahrnují rozmanitou kálu trest , sankcí nebo

ochranných opat ení p i spáchání trestných in  nebo jiných delikt , jejich  stupe

nebezpe nosti ohro uje ve v í nebo men í mí e jedince a tedy tím i celou spole nost.

i pohledu do nedaleké minulosti lze konstatovat, e do lo k velkému posunu na poli

legislativních zm n a to zejména v souvislosti se zavedením trestného inu týrání osoby

ijící ve spole  obývaném byt  nebo dom  podle § 215a trestního zákona a dále se

zavedením institutu vykázání osoby dopou jící se jednání je  má znaky domácího

násilí. Rovn  tak se zlep ila innost jednotlivých sdru ení zabývajících se pomocí

ob tem domácího násilí a prohloubila se spolupráce se zákonodárnými slo kami R a

dal ími organizacemi a to nejen na území R, ale i v zahrani í. Hlavním cílem v tomto

sm ru je v mezích vyu ití v ech dostupných zákonných prost edk  vymezit takové

postupy a postihy, které maximáln  eliminují domácí násilí a p i jeho spáchání budou

opat ení natolik dostate ná, e nebude docházet k recidiv  domácího násilí ze strany

agresora.
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4. Problematika domácího násilí ve vybraných

zemích

Zhruba p ed 5 lety se v R za alo hovo it o domácím násilí jako o naléhavém,

svébytném problému, který je hoden zvlá tního z etele ze strany státu a jeho institucí.

Od té doby se pro ob ti a pachatele ji  zm nilo mnoho skute ností a nové p ístupy jsou

ipravovány. Konala se odborná setkání se senátory a poslanci, prob hlo n kolik

tiskových konferencí zainteresovaných ministerstev a v kv tnu 2001 byl publikován

první reprezentativní výzkum domácího násilí v R (realizovala ho agentura STEM pro

Bílý kruh bezpe í a Philip Morris). Situace rodin posti ených domácím násilím se

pomalu za íná m nit i kdy  je stále co zlep ovat a zdokonalovat v p ístupu k ochran

ob tí domácího násilí u nás. iroká ve ejnost setrvává ve stadiu odborných diskusí a

debat o tom, kde a jak slo itý problém domácího násilí uchopit.V oficiálních postojích

je domácí násilí, pokud je formulováno jako abstraktní fenomén, samoz ejm

odsuzováno. Citlivost tématu se objeví a  v okam iku, kdy je domácí násilí p evedeno

do reálných souvislostí jako je nap . otázka, zda a jak má stát v p ípadech domácího

násilí konat a jak se má stát v i pachatel m a ob  tem domácího násilí chovat.

4.1.  P ístup k ení problému ve vybraných evropských zemích

Tato studie vznikla z podn tu pracovní skupiny, která se scházela za ú asti

edstavitel  MPSV, MV, Ú adu zmocn nce vlády eské republiky pro lidská práva,

spole nosti Philip Morris R v Bílém kruhu bezpe í v roce 2001. P i úvahách o

adekvátní reakci na násilí v rodin  se pracovní skupina shodla na tom, e by zájem

rodiny m l p eva ovat nad zájmem na potrestání pachatele. Zahrani ní prameny

potvrzují p ání ob ti, zejména u leh ích forem násilí, it konflikt, av ak nikoliv

bezpodmíne  prost edky trestního práva. Ob ti asto akcentují pomoc místo trestu.

Systém ú inné interdisciplinární pomoci a reakce na projevy domácího násilí v ak v R

dosud chybí stejn  jako nástroje k ú inné ochran  ob ti takového druhu násilí.

Doporu ení Výboru ministr  Rady Evropy z 26.3.1985, o násilí v rodin ,

up ednost uje neformální zp soby ení konflikt  a pomoc ob tem domácího násilí.

Mezi vhodnými kroky je doporu ena ochrana ob tí p ed sekundární viktimizací
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prost ednictvím nestátních organizací. Doporu ení Výboru ministr  postuluje jako

opat ení k p edcházení násilí v rodin  té  odborné kolení osob p icházejících z titulu

svého poslání do kontaktu s jeho ob tmi. Za ádoucí pova uje podporu organizací,

jejich  posláním je pomoc ob tem násilných situací v rodin . Cílem této studie je

prost ednictvím informací p isp t k budoucím praktickým krok m v oblasti ení

problému domácího násilí v eské republice, a to na úrovni prevence, represe a podpory

jeho p ímých i nep ímých ob tí. Tento cíl se auto i pokusili naplnit zejména

prozkoumáním postavení ob tí domácího násilí v nej ir ích právních a procesních

souvislostech v n kolika státech Evropy. Studie je ur ena p edev ím pracovník m státní

správy R (zejména MPSV, MV, MS, MZ a M ), v em organizacím, které jsou v

ímém kontaktu s ob tmi domácího násilí (krizová a poradenská centra, linky d ry,

azylové domy ad.), v deckým a kolským za ízením s vlivem na vznik nových právních

norem (nap íklad Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Parlamentní institut ad.) a

s vlivem na profesionální p ípravu odborník  (Policejní akademie R, kolská za ízení

MV R, léka ské fakulty, katedra sociální práce FF UK ad.) a v em, kte í mají o téma

hlub í zájem.V eské republice je ob tem domácího násilí od 11.9.2001 dostupná po-

moc prost ednictvím telefonní linky s nep etr itým provozem. Z ízení linky a její

provoz podpo ila spole nost Philip Morris R. V roce 2002 na její innost áste

isp lo MPSV R. Linka denn  pom e více ne  deseti osobám, pr rná délka

hovoru je dvacet minut.1

4.2.  Platné právní normy ve vybraných zemích

Velká Británie

Ve Velké Británii neexistuje jednotná definice, která by p esn  vymezovala

pojem domácí násilí. Díky obrovské rozhodovací pravomoci jednotlivých orgán ,

organizací a jejich slo ek se definice li í podle povahy organizací, poskytovaných

slu eb i podle toho, kdo i co je p esn  v centru zájmu t chto subjekt . Definice

domácího násilí se, pokud se tý e právních, ekonomických a psychických následk , li í

od osoby k osob . Ne v echny skutky spáchané v rámci domácího násilí mohou být

ozna eny za trestný in, p esto jsou jednání dosahující intenzity trestného inu v

ípadech domácího násilí nápadná a vysledovatelná.

1 Kolektiv autor , Domácí násilí  p ístup k ení problému ve vybraných evropských zemích. BKB, o.s., 2002, s. 8-9.
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Ochrana podle zákona o obt ování z roku 1997 – hlavním d vodem pro p ijetí zákona

byla pot eba vypo ádat se s problematikou tzv. „slíd ní“ (vytrvalého a asto

obsesivního jednání zam eného na konkrétní osobu).1

Nizozemí

V trestním zákon  neexistuje zvlá tní ustanovení týkající se domácího násilí.

Domácí násilí je trestáno podle trestního práva jako kterékoliv jiné sexuální nebo

psychické násilí. V trestním zákon  lze nalézt pouze jednu zmínku v souvislosti s

domácím násilím, a to ohledn  vý e trestu u ublí ení na zdraví. Pokud dojde k ublí ení

na zdraví v rodin  (partner napadne partnera, své d ti, rodi e a naopak), je pachatel

potrestán p ísn ím trestem, ne  kdyby se stejného inu dopustil na cizí osob  nap . na

ulici. V lánku 304 odstavci 1 trestního zákoníku je toti  stanoveno, e tresty uvedené v

láncích 300-303 se mohou zvý it o jednu t etinu, pokud se viník dopustí trestného inu

i své matce, svému zákonnému otci, své man elce, svému man elovi nebo svému

dít ti. I sebemen í ublí ení na zdraví je pova ováno za trestný in. V tomto p ípad  je

ov em malá pravd podobnost, e pro pachatele z jeho jednání vyplynou n jaké sankce.

Hlavní osobou, která rozhoduje o sankcích v tomto p ípad , je státní zástupce. Obecn

se pod pojmem domácí násilí rozumí fyzické, psychické a sexuální násilí/zneu ívání v

rodin . V p ípadech domácího násilí se p i ukládání vazby postupuje jako u

kteréhokoliv jiného trestného inu. Obecn  zále í na záva nosti trestného inu. Existují

zde r zné programy. Pachatel m e být odkázán na lé bu, nebo na r zné tréninkové

kurzy. V n kterých takových p ípadech se jedná o tzv. v zení bez zámku, kde pachatel

podstupuje ur itý program, ani  by byl nucen pobývat v n jaké uzav ené budov , ale

e se voln  pohybovat. Evidence domácího násilí u policie a soudu neexistuje. Stejn

tak zde neexistují ádné zvlá tní procedury, jiné soudy, protokoly apod. pro p ípady

domácího násilí. Lh ty pro vy izování v ci ohledn  domácího násilí jsou stejné jako u

ostatních trestných in . V pr ru trvá trestní ízení 6 - 8 m síc .2

Finsko

Domácím násilím se obvykle míní ublí ení na zdraví v partnerském vztahu,

jeho  ob tí je ena a pachatelem mu . Tato forma násilí je b nou, nikoliv v ak jedinou

formou domácího násilí, nebo  také rodi e mohou týrat své d ti, eny mu e, d ti své

1 Kolektiv autor , Domácí násilí  p ístup k ení problému ve vybraných evropských zemích, BKB, o.s., 2002, s. 10-11.
2 Kolektiv autor , Domácí násilí  p ístup k ení problému ve vybraných evropských zemích, BKB, o.s., 2002, s. 29-32.
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rodi e nebo sourozence. Podle pracovní skupiny ministerstva vnitra, která se touto

zále itostí zabývala, je pro ú ely policejního kolení nejvhodn í definice, podle ní  je

domácím násilím ve keré fyzické, sexuální nebo psychické násilí i jeho hrozba

namí ené v rámci rodiny jedním jejím lenem na druhého. Násilné jsou ty iny, které se

jí proti v li ob ti a které jí p sobí utrpení. Definice je ir í ne  tradi ní pojem

domácího násilí, proto e obsahuje také násilí psychické. Domácí násilí je tedy iroký

pojem, kterým se rozumí mnohem víc ne  jen ublí ení na zdraví v rámci partnerských

vztah . Sou ástí domácího násilí je nap íklad i násilí namí ené v i star ím lidem,

kterého podle odhad  v posledních letech p ibývá. Pro rodi e je nesmírn  obtí né

nahlásit policii ublí ení na zdraví zp sobené vlastními d tmi, a tak je t ké odhadnout

skute ný po et t chto p ípad . Také násilí, jeho  ob tmi jsou v rodinách d ti, pat í k

typickým p íklad m skryté kriminality. Navíc je t eba si uv domit, e ne v dy je násilí

v partnerských vztazích namí eno pouze v i enám. Nejasnosti v pou ití termín

sobí i to, e t sn  p ed koncem partnerského vztahu i po jeho skon ení dochází k

mnoha p ípad m ublí ení na zdraví, jejich  popis pomocí vý e zmín ných pojm  m e

být obtí ný. Na rovin  práva do lo v posuzování k významné zm  tehdy, kdy  se

ublí ení na zdraví v soukromí stalo v roce 1995 p edm tem ú ední ob aloby. I p ed tím

bylo samoz ejm  ublí ení na zdraví, k n mu  do lo doma, inem hodným trestu, ale

ob aloba mohla být vznesena pouze na základ ádosti týrané ob ti. V praxi se

posuzování domácího násilí m ní pomaleji ne  zákony. Postoje ob tí i ú edních orgán

mají vliv na to, o jakém mno ství partnerského násilí se trestn -právní systém a

podp rné síly dozví.1

Irsko

Návrh zákona, který by zlep il ochranu ob tí domácího násilí p edlo il irský

ministr pro rovnoprávnost a zm nu zákon  Mervyn Taylor, T. D. Domestic Violence

Act (zákon o domácím násilí), který nabyl ú innosti 1. b ezna 1996. Dále uvedené

skute nosti nejsou p esnou interpretací zmín ného zákona, jedná se spí e o poskytnutí

základních informací o n m. Zákon vychází z p esv ení, e fyzické nebo sexuální

násilí proti lenu rodiny je trestným inem. Policisté mají podle nového zákona

oprávn ní násilného lena rodiny zatknout a zahájit trestní stíhání, p em  pravomoc,

která se týká zat ení takovéto osoby, je v zákon  p esn  vymezena. Zákon o domácím

1 Kolektiv autor , Domácí násilí  p ístup k ení problému ve vybraných evropských zemích, BKB, o.s., 2002, s. 34-35.
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násilí umo uje pou ití dvou r zných hlavních forem ochrany osoby, která je domácím

násilím ohro ena:

• bezpe nostního opat ení ("safety order")

• výjime ného opat ení ("barring order")

Bezpe nostní opat ení

Bezpe nostní opat ení je na ízení soudu, kterým je násilné osob  zakázáno dal í

pou ití násilí nebo výhr ek násilím, ale doty nou osobu nevykazuje z domu i bytu.

Pokud násilná osoba ije odd len  od osoby násilím posti ené, bezpe nostním

opat ením jí m e být zakázáno sledování domu nebo celkov  jakékoliv p iblí ení se k

domu i bytu po kozeného. Bezpe nostní opat ení m e být vydáno na dobu

maximáln  p ti let, poté m e být obnoveno.

Výjime né opat ení

Výjime ným opat ením je naproti tomu pachatel násilí soudem p ímo vykázán z

domu i bytu, a to maximáln  na 3 roky. Také je zde mo nost obnovení a dal ího

prodlou ení trvání opat ení. Pokud se po kozený domácím násilím u soudu dovolává

vydání jednoho z uvedených opat ení, m e soud vydat p edb né opat ení, tzv.

ochranné opat ení ("protective order"), které má fakticky stejné ú inky jako

bezpe nostní opat ení. Ve výjime ných p ípadech m e soud vydat tzv. p edb né

výjime né opat ení, kterým s okam itou ú inností p ikazuje násilné osob  opustit

spole ný d m.1

Rakousko

V posledních deseti letech byla v Rakousku zavedena n která d le itá opat ení

proti násilí na enách. Ta zahrnují zavedení povinných výcvikových program  pro

policii, vytvo ení platformy proti domácímu násilí a sestavení informa ních zdroj  a

tréninkových strategií. Za nejvýznamn í úsp chy posledních let lze pova ovat "Zákon

na ochranu p ed násilím", který se stal ú inným v roce 1997 a z ízení Interven ních

center- viz. p íloha . 7  – Rakouský model boje proti domácímu násilí.

Na po átku byl samostatný zákon

Od roku 1997 má Rakousko jasnou oficiální strategii pro ení p ípad

domácího násilí. Tato strategie vychází ze t í p edpoklad :

1 Kolektiv autor , Domácí násilí  p ístup k ení problému ve vybraných evropských zemích, BKB, o.s., 2002, s.113-114.
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• domácí násilí je skute  naléhavý problém, který nem e stát a jeho instituce

ignorovat

• domácí násilí je specifický problém, který se v mnoha ohledech li í od násilí

mezi vzájemn  cizími lidmi, a proto vy aduje i specifické, cílené zákony a

postupy

• klí ovou otázkou pro stát a jeho instituce je p edev ím, jak zajistit ochranu p ed

domácím násilím.

V kv tnu 1997 p ijalo Rakousko samostatný spolkový zákon na ochranu p ed

násilím v rodin  (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie neboli ve

zkrácené podob  "Gewaltschutzgesetz"). V návaznosti na n j byl novelizován také

zákon o policii (Sicherheitspolizeigesetz) a n které dal í zákony (nap . o výkonu

exekuce). Ve v ech uvedených "novinkách" lo o jeden cíl. Zajistit d slednou prevenci

proti domácímu násilí. Po dlouhých a místy i vyhrocených diskusích expert  dosp lo

Rakousko k názoru, e tento cíl vy aduje p edev ím zaujmout jasn  vyhran nou pozici

proti násilí a tudí  ve prosp ch ohro ené ob ti. "Kdy  jde o ukon ení násilí v rodin ,

stává se nejvy ím p ikázáním tzv. strategie vm ování, nebo  pasivita a "nic-ned lání"

pomáhá pachateli a nesv í ob ti", uvádí se p ímo v rakouském materiálu. Tento

postoj ov em neznamená, e pachatel je zcela odsunut na vedlej í kolej, anebo e je mu

odepírána pomocná ruka. V jeho cest  za nápravou musí být ov em nejd íve okam it

konfrontován s tím, e jeho chování je ne ádoucí. V zákonech je proto pou it celkem

jednoduchý princip: agresor musí jít a nést d sledky svého konání, zatímco ob  má

právo z stat doma a být chrán na p ed dal ím násilím.

V zákon  na ochranu p ed násilím v rodin  tuto ideu vyjad uje p edev ím §382b.

(1) o vykázání z bytu a § 382b (2) o zákazu pobývání na ur itých místech a vyhledávání

kontaktu s ob tí domácího násilí.

§ 382b. (1) uvádí: „Osob , která iní spole né sou ití s blízkým p íslu níkem

nesnesitelným tím, e blízkého p íslu níka t lesn  napadá, vyhro uje mu tímto nebo

vykazuje chování zásadn  po kozující psychické zdraví blízkého p íslu níka, soud na

ádost této blízké osoby ulo í:

1. opu ní bytu a jeho bezprost edního okolí

2. zákaz návratu do bytu a jeho bezprost edního okolí

a to v p ípad , jestli e byt slou í k uspokojování naléhavé pot eby bydlení ohro ené

blízké osoby."
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Druhý odstavec pak dodává: "Osob , která iní spole né sou ití s blízkým

íslu níkem nesnesitelným tím, e blízkého p íslu níka t lesn  napadá, vyhro uje mu

tímto nebo vykazuje chování zásadn  po kozující psychické zdraví blízkého

íslu níka, soud na ádost této blízké osoby:

1. zaká e pobyt na konkrétn  ur ených místech

2. ulo í mu nevyhledávat setkání ani navázání kontaktu s osobou - navrhovatelem

této ádosti, jestli e tomu ov em nebrání zásadn  d le ité zájmy osoby -

odp rce.

Tolik onen z ejm  nejznám í a nejvíce diskutovaný paragraf v

"Gewaltschutzgesetz" neboli zákon  na ochranu proti násilí v rodin . Doplníme jej o

související ustanovení z novelizovaného zákona o policii (Sicherheitspolizeigesetz),

které se vztahují k vykázání (Wegweisung) a zákazu vstupu (Betrerungsverbot).

Ob  policejní opat ení upravuje § 38a  rakouského zákona o policii:

Jestli e lze na základ  ur itých skute ností, zejména pak na základ

edcházejícího nebezpe ného útoku p edpokládat, e hrozí nebezpe ný útok ohro ující

ivot, zdraví nebo svobodu, jsou policejní orgány zmocn ny, lov ka, od kterého

vychází nebezpe í vykázat z bytu, ve kterém bydlí ohro ená osoba, i z jeho

bezprost edního okolí. Policejní orgány jsou povinné vykázané osob  sd lit, na jaké

prostory se vztahuje vykázání. Za okolností uvád ných v odst. 1 jsou policejní orgány

zmocn ny, zakázat danému lov ku vstup do ur eného prostoru. Pou ití donucovacích

prost edk  k prosazení zákazu vstupu je v ak nep ípustné. P i zákazu navrátit se do

vlastního bytu, je t eba uvá it, aby tento zásah do privátního ivota doty ného spl oval

zásadu p im enosti. Policejní orgány jsou zmocn ny odebrat doty nému v echny klí e

nalézající se v jeho dr ení, jsou také povinny doty nému umo nit, aby si vzal v ci

nezbytné pro osobní pot ebu a informovat ho o mo nostech ubytování. Vznikne-li

nutnost, aby doty ný vstoupil do bytu, ze kterého byl vykázán, m e tak u init pouze v

ítomnosti policejních orgán . Dále je zde upravena povinnost vykázané osoby sd lit

adresu pro doru ování ú edních písemností. Policist m se ukládá povinnost správn

informovat ob  domácího násilí o dal ích mo ných právních krocích a o místech

pomoci pro ob ti. Dále je policejním orgán m ukládána povinnost o zákazu vstupu
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okam it  informovat pat ný policejní ú ad (slu ebnu), která správnost jeho uvalení

musí do 48 hodin prov it.1

4.3. Díl í záv r

Hlavním cílem eské republiky by m la být snaha o maximální spolupráci p i

ení problematiky domácího násilí a to nejen s lenskými státy EU, ale i se v emi

dal ími zem mi, které projeví snahu spolupracovat a spolupodílet se na ení tohoto

celosv tového problému. Pr lomovým krokem v boji proti domácímu násilí bylo p i

legislativních návrzích práv  to, e se vycházelo z model  jiných zemí, konkrétn

z Rakouského modelu boje proti domácímu násilí. P es dosa ené díl í zm ny ve

vnímání domácího násilí jako sociáln  ne ádoucího jevu a snahu tuto situaci it,

existuje v právním v domí odborné i laické ve ejnosti názorové reziduum, e problém

domácího násilí je problémem soukromým. inností státu je tedy co nejvíce

participovat s dal ími zem mi p i boji proti domácímu násilí a sna it se co nejvíce a

nejefektivn ji za lenit ú inné a zavedené procesy proti tomuto boji do právního ádu

eské republiky. Do nedávné doby nará ely postupy jiných zemí na fakt, e v eské

spole nosti je vysoce cen ná hodnota soukromí. S postupem asu a s p ijetím nových

zákonných úprav se da í tuto bariéru p ekonat a domácí násilí není ji  jen v cí

soukromou, ale stále více se stává celosv tov  v cí ve ejnou. Obecným cílem je tedy

tímto sm rem pokra ovat a co nejvíce spolupracovat v celosv tovém m ítku.

1 Kolektiv autor , Domácí násilí  p ístup k ení problému ve vybraných evropských zemích, BKB, o.s., 2002 s. 115-117.
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5. Analýza p ípad  domácího násilí

5.1. Metoda výzkumu

Vzhledem ke slo itosti dané problematiky jsem zva oval nad výb rem zp sobu

jak výzkum domácího násilí pojmout. P emý lel jsem, jak se dostat do blízkosti lidí,

kte í si pro li touto nep íjemnou ástí ivota a hlavn  jak je p esv it, aby mi umo nili

blí e nahlédnout do jejich minulých i sou asných ivot . Ka dý odborník, který se

pohybuje v problematice domácího násilí bude zcela jist  souhlasit s tvrzením, e práce

s p ímou, ale i nep ímou ob tí domácího násilí není snadná v ádném ohledu a vy aduje

mnoho trp livosti, vlídnosti a pochopení, co  u domácího násilí platí dvojnásob.

Z d vodu velké obtí nosti a  nereálnosti jsem zamítl dotazník, který by musel být

koncipován nejlépe odborným psychologem a jeho zadávání by se po ítalo spí e na

síce ne  na dny. Jako dal í metodu výzkumu jsem zva oval rozhovor s ú astníky

domácího násilí, ov em po n kolika pokusech, které v dy ztroskotaly na r zných

okolnostech bylo od tohoto upu no a to p evá  z toho d vodu, e získání d ry

astníka domácího násilí je op t velice asov  náro né a ne v dy jsou sd lovány ur ité

a konkrétní informace. Jako velice vhodnou metodu jsem ur il studium a rozbor

vybraných p ípad , p em  jako zdroj byly pou ity spisové dokumentace z archívu

Policie R. Zde jsem se zam il na jednotlivé p ípady, porovnání ob tí, agresor ,

prost edí, p in, které vedly k domácímu násilí,  celkové situaci, která domácímu násilí

edcházela a  do doby jejího vy ení. Dal í metodou, kterou jsem si zvolil k danému

tématu bylo porovnání statistik a vyhodnocení jejich jednotlivých okruh  se zam ením

na konkrétní údaje a období, p em  jako zdroj informací byly pou ity statistiky

ob anského sdru ení Bílý kruh bezpe í z jejich internetového odkazu www.bkb.cz.

5.2. Cíl výzkumu

Hlavním cílem této praktické výzkumné ásti je ukázat na konkrétních p ípadech

skute nost, e domácí násilí je jev, který bezesporu existuje v r zných prost edích a

formách. Má velký dopad na rodinu, fyzické zdraví, psychický stav jedince a jeho

celkový rozvoj v dal ím ivot . Rovn  tak bych cht l poukázat na innost ob anských

sdru ení, které vyvíjejí nemalé aktivity p i ení p ípad  domácího násilí, pomoci

http://www.bkb.cz
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jejich ob tem a v neposlední ad  k prevenci a osv  dal ích lidí, kte í stále mají za to,

e se jich tento problém netýká. Vyhodnocením zde uvedených p ípadových studií a

statistických údaj  dochází k potvrzení v eho, co bylo doposud v této práci uvedeno.

5.3. Hypotézy výzkumu

Hypotéza . 1

Domácí násilí se p ímo, negativn  projeví do úzkých vztah  mezi blízkými

osobami a je jedním z hlavních d vod  p i rozpadu man elství i jiného ukon ení

svazku dvou osob.

Hypotéza . 2

 Vliv domácího násilí a celkové prost edí, ve kterém se domácí násilí vyskytuje

má negativní vliv na vývoj dít te, jeho celkový rozvoj a navázání harmonických vztah

v dal ím ivot .

Hypotéza . 3

 a) agresory domácího násilí jsou p evá  nevyrovnané, psychicky labilní

osoby, i jedinci zneu ívající r zné látky ovliv ující jejich chování.

 b) dít , které se setká b hem svého ivota v rodin  s  domácím násilím, tak se

samo v dosp lém v ku stává agresorem nebo se naopak zcela izoluje od spole nosti a

„utíká“ od reality.

Hypotéza . 4

 Vyhodnocením statistických údaj  p edpokládám zvy ující tendenci ú innosti

celého systému v boji proti domácímu násilí a stále zdokonalující prost edky slou ící k

ochran  ob tí domácího násilí.

Hypotéza . 5

Nov  p ijaté právní úpravy ve vztahu k domácímu násilí jsou ú inné, jsou

uplat ovány úsp  v praxi a má tedy smysl tímto sm rem i nadále pokra ovat.
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5.4. P ípadové studie

ípadová studie . 1

Skutek: trestný in týrání osoby ijící ve  spole  obývaném byt  nebo dom  podle

§215a odst. 1 trestního zákona a trestný in násilí proti skupin  obyvatel nebo

jednotlivci podle §197a odst. 1 trestního zákona.

Ob ti: ena-matka-man elka, v k 42 let, dv  nezletilé dcery ve v ku 13 a 14 let.

Pachatel–agresor: mu -otec-man el, v k 48 let, trestní minulost, nezam stnaný,

alkoholik.

Místo a prost edí: rodinný d m na okraji obce, ve kterém bydlí  4- lenná rodina.

echny zú astn né osoby bydlí v rodinném dom . Man elský svazek vzniká

mezi tímto mu em a enou v roce 1989. První náznaky domácího násilí ze strany

man ela v i své en  se za ínají objevovat na po átku  roku 2004, p em  v e se

vyhrotilo v prosinci roku 2004, kdy bylo ze strany man elky podáno trestní oznámení

ve v ci domácího násilí a následn  byl v roce 2005 pro tento trestný in poprvé

podmín  odsouzen. V ervnu 2005 byli man elé rozvedeni, ale vzhledem k

nevypo ádání spole ného majetku stále v ichni ty i bydleli v rodinném dom . Od íjna

2005 se za al man el chovat v i bývalé man elce stále více agresivn ji a toto svého

chování p ená el i na jejich dv  nezletilé dcery, které do té doby byly pouze nep ímými

astníky domácího násilí v jejich rodin . Násilí se za íná stup ovat a to p evá  v dy,

kdy  je mu  pod vlivem alkoholu a není to jen p ímé fyzické násilí, kterým zp sobuje

zná zran ní. Schovává bývalé man elce r zné osobní v ci, ni í majetek, zabra uje ve

volném pohybu a opakovan  jí sleduje p i ka dém jejím pohybu mimo domov. I p es

skute nost, e jsou rozvedeni neustále v no ních hodinách dochází do jejího pokoje a

vynucuje si pohlavní styk. P i odporu eny vyhro uje násilím, usmrcením a dal ím

fyzickým týráním z jeho strany. Po t chto v ech skute nostech, které se odehrávají

v pr hu dvou let, bývalé man elce docházejí síly, hledá pomoc a podává dal í trestní

oznámení na bývalého man ela. P i jedné z hádek, které prob hly doma se sna ila

mlad í nezletilá dcera bránit svou matku, vstoupila mezi rodi e, p em  jí otec uchopil

za vlasy a odhodil pry . Na toto reagovala star í dcera s no em v ruce a výhr kou, e

jej píchne a pak rychle volali na Policii R, která op t odvezla mu e na protialkoholní

záchytnou stanici. Celá v c kon í p ed soudem, kde je mu  shledán vinným a pro
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opakované jednání majícího znaky domácího násilí je odsouzen k nepodmín nému

trestu odn tí svobody.

Nyní se konkrétn ji zam ím na osobu násilníka a celkové dopady jeho chování,

které to m lo na dal í zú astn né osoby v jeho blízkosti.

Mu  – agresor byl v roce 2005 na dva m síce hospitalizován v psychiatrické

lé ebn , p em  je ji  od roku 2002 evidován v psychiatrické ambulanci s diagnózou

periodické deprese a opakovaných my lenek na sebevra du, které si dával do spojitosti

s rozvodovým ízením. U mu e byla diagnostikována úzkostn  depresivní porucha a

zneu ívání alkoholu. Jeho agresivní chování se za íná od roku 2005 stup ovat, p em

toto stále iní p evá  pod vlivem alkoholu a jeho chování zabra uje vést normální

ivot jak jeho bývalé en , tak i jejich dv ma nezletilým dcerám, které ijí a vyr stají v

ka dodenním strachu. ádn  si neplní svou vy ivovací povinnost, je bez pracovního

pom ru, pobírá sociální dávky pomoci v hmotné nouzi, p em  v echny takto získané

finan ní prost edky „utápí“ v alkoholu.

Ke svému otci mlad í nezletilá dcera do protokolu p ed soudem uvedla, e se

jeho chování nijak nezm nilo, je stále agresivní v i  matce a agresivní chování p ená í

v r zných formách i na n . Otec pil alkohol stále, bez jakýchkoliv zábran a to p ímo

ed nimi. V minulém p ípad , kdy  byl soud, tak byl chvilku klid, ale pak za al zase

lat mamce schválnosti, schovával v ci, prohledával mamce v ci, jejich pokoje a také

vzal mamce mobil. Poléval pe iny r znými v cmi, vulgárn  mamce nadával. asto

opakoval, e d m je jeho, prodá jej a ony m ou jít bydlet pod most. Své pocity popsala

tak, e má stále strach, kdy  je doma, nem e se na nic soust edit a kdyby mohla

které v ci zm nit, tak si p eje, aby otec ode el a nev í, e by se zm nil. Otce nemá

ráda za v echny ty v ci, které d lal mamce, jí a sest e. Záv rem uvedla, e je ochotna

echno toto íci otci do o í.

Ke svému otci star í nezletilá dcera do protokolu u soudu uvedla, e po prvním

rozsudku byl doma na chvíli klid, ale pak v e za alo znova. Otec d lal schválnosti, lil

mamce n co do pe in, vulgárn  v em nadával, vypínal elekt inu, p em  ona se

nemohla soust edit na v ci do koly a znemo oval jí tak d lat domácí práce na

po íta i. Zastavoval jim vodu a to hlavn , kdy  je pod vlivem alkoholu. Na vánoce

schváln  p esolil polévku, tvrdil, e to ud lala matka i kdy  v ichni v li, e to byl on.

Na Silvestra byly u babi ky a kdy  se vrátily dom , tak jim znemo nil vstup do domu.

Dával h ebíky do zámk  u dve í a pokud otci ekly, e to ud lal on, tak na n  k el,

vulgárn  nadával a íkal, e on to nebyl. Záv rem uvedla, e otce nemá ráda, nem e se
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na nic soust edit, má z n j strach a nejrad ji by byla, kdyby se odst hoval. Souhlasila s

mamkou, e bu  se odst huje otec nebo ony t i pry  od n j.

Z vyjád ením znalc  v oboru psychiatrie a klinická psychologie bylo sd leno, e

nebyly u mu e zji ny p íznaky záva né du evní poruchy a nebylo zji no, e by byl

naru en jeho vztah k realit . P ípadná alkoholová opilost m la charakter prosté

alkoholové opilosti. Po itý alkohol rozhodným zp sobem neovlivnil jeho du evní

funkce. Diagnosticky v e uzav eno jako smí ená úzkostn  depresivní porucha, abusus,

kodlivé zneu ívání alkoholu, rozvoj závislosti, akcentovaná osobnost s rysy emo ní

lability. Záv rem bylo konstatováno, e p i pobytu na svobod  není nebezpe ný pro

spole nost a medicínsko-lé ebná opat ení nejsou na míst . Zde si v ak m eme polo it

zcela jinou otázku. Zda je trest, vedle v ech negativních dopad  na matku a dv  dcery v

ímém pom ru a zda v echna opat ení, které u inil soud budou ku prosp chu vy ení

celé situace a zaji ní klidného rozvoje dvou nezletilých d tí?

ípadová studie . 2

Skutek: trestný in týrání osoby ijící ve  spole  obývaném byt  nebo dom  podle

§215a odst. 1 trestního zákona a trestný in poru ování domovní svobody podle §238

odst. 1 trestního zákona.

Ob : ena-matka pachatele, v k  58 let.

Pachatel–agresor: mu -syn, v k 26 let, trestní minulost, nezam stnaný, alkoholik.

Místo a prost edí: rodinný d m na samot , ve kterém ila spole  matka a syn.

K p edm tnému jednání syna v i matce bylo ze spisové dokumentace zji no,

e v pr hu roku 2004 opakovan  své matce vyhro oval násilím, usmrcením,

vyhazoval jí z domu, fyzicky ji napadal a vulgárn  nadával. V srpnu roku 2004 mu bylo

soudem ulo eno zdr et se vstupu do rodinného domu jeho matky, p em  toto

nedodr el a opakovan  tento zákaz v pr hu posledního tvrtletí roku 2004 poru il.

Z výpov di matky bylo zji no, e v dom  z stala sama se synem po tom co se

jí provdala dcera, co  bylo asi p ed 15 lety. Problémy se synem za aly v jeho 16 letech

a p estal jakkoli respektovat matku. Vulgárn  své matce nadával a fackoval jí. S jeho

za ínající trestnou inností pak následovaly i problémy s Policií R. Na el si dívku se

kterou popíjel ve velké mí e alkohol a na naléhání matky se p iznal, e bere drogy a

nijak se s tím dál netajil. Po rozchodu s dívkou íkal, e se zabije, ale p lo to a za p l
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roku m l novou známost. V roce 2001 se jeho chování v i matce hodn  zhor ilo a

poprvé ji brutáln  fyzicky napadl. Za n kolik dn  ztratil klí e od domu a kdy  mu

matka necht la otev ít dve e za al siln  kopat do dve í. Ze strachu, e rozbije dve e mu

tyto odemkla. Po odemknutí dve í za al matku fackovat, vulgárn  jí u toho nadával,

chytil ji za hlavu a pono il do vody ve van , která byla na pozemku u domu. Po n jaké

dob , kterou není matka schopna odhadnout jí pustil a matce se poda ilo utéct do domu.

Syn jednání v ak nezanechal, vb hl za matkou do domu, kde ji dostihl na verand ,

shodil na schody, kopal do ní a bil p stmi. Jeho jednání matka popisovala jako ílené a

po ukon ení celého incidentu musela vyhledat léka skou pomoc. V nemocnici pouze

ekla, e se nepohodla se synem, ale neuvedla nic bli ího, proto e necht la, aby syna

zav eli. Po p íchodu dom  se pravideln  toto chování syna opakovalo, fyzicky matku

napadal, vyhro oval smrtí, svázáním, hozením do chléva a neustále opakoval, e u  je

as, aby zdechla. V dom  za al d lat n co z chemikáliemi. V e v dom  zapáchalo, byl

zde silný tiplavý kou  a matka nabyla p esv ení, e si syn sám doma vyrábí drogy.

Psychicky se zhroutila a za ala hledat pomoc u soudu. Po ádala o zru ení trvalého

bydli  syna v jejím dom , co  se uskute nilo a následn  v e oznámila na Policii R.

Syn v ak rozhodnutí soudu nerespektoval a jeho chování se vystup ovalo v srpnu roku

2004. Neoprávn  vnikl do domu a op t za al matku fyzicky napadat. V e ila

Policie R, která syna zadr ela v dom . Byl odsouzen a nyní je pro toto své jednání a

dal í skutky z minulosti ve výkonu trestu odn tí svobody ve v znici s dozorem.

i výslechu na Policii R se syn odmítl vyjád it ke svému obvin ní a a  po

kolika týdnech za al komunikovat s psychiatrem ve vazební v znici. P i rozhovoru s

psychiatrem popíral, e byl k matce agresivní. Pouze se na matku na tval, e mu dala

ultimátum. Bu  prý p jde do kriminálu nebo do blázince. Uvedl a p iznal, e o lé ení

uva oval, nebo  i p es skute nost, e se necítí být závislý na drogách, které bere, tak má

strach, e matku u  neuvidí. K drogám uvedl, e s nimi p el do kontaktu asi v 18

letech, vyzkou el extázi a pervitin. Z stal u nitro ilního u ívání pervitinu, m l to pod

kontrolou, necítil se závislý. ádné abstinen ní p íznaky nepoci oval. P iznával, e pil

alkohol, ale pak dodal, e ji  t i roky nepije.

Z dal í spisové dokumentace byl zji n z ejmý vztah na matku. P es v echny

útrapy, které inil své matce, psal dopisy z v znice a prosil matku, aby v e vzala zp t.

Cht l se lé it, odejde z domu, z jejího ivota pry , jen a  jej matka dostane z v zení.



73

Po p tení vý e uvedeného se v e zdá jako jednozna ný p ípad domácího násilí

v n kolika formách, umocn ný zneu íváním omamných a psychotropních látek, které

ívá agresor.

Podrobn ím nastudováním celé spisové dokumentace, po vynesení

pravomocného rozsudku a dal ích dostupných materiál  v této v ci bylo zji no, e syn

byl matkou velice p ísn  vychováván, v e mu bylo zakazováno a asto byl také ze

strany matky fyzicky trestán. Jeho biologický otec se s matkou rozvedl v jeho 3 letech.

Dále o n j nejevil zájem a pak v období jeho 7-12 roku v rodin  fungoval „náhradní“

otec, který se v ak také s matkou po ase roze el. Matka up ednost ovala svou dceru

ed synem a její výchova byla více sm ována na ni, ne  na syna. Málo se mu v novala

a to zap inilo to, e se ve kole zhor il. Jeho prosp ch byl p evá  po dobu studia na

základní kole i v u ení na dostate né úrovni. Vyu il se jako zedník a chvíli v oboru i

pracoval. K matce nem l moc v elý vztah i kdy  se jí sna il po n jakou dobu

respektovat. Z výpov di rodinných p íslu ník , známých a soused  bylo zji no, e

tím, ím si pro el syn v dob  svého d tství, za al stejnou, ne-li v í m rou, vracet své

matce. Jeho chování bylo umocn no prost edím ve kterém se pohyboval. Za ínající

páchání r znorodé trestné innosti a v neposlední ad  zneu íváním drog a alkoholu.

ípadová studie . 3

Skutek: trestný in vra dy dle ustanovení § 219 odst.1 trestního zákona v souvislosti s

domácím násilím.

Ob : ena-matka pachatele, v k 55 let, invalidní d chodkyn .

Pachatel–agresor: mu -syn, v k 33let, recidivista, nezam stnaný, alkoholik,

nepravidelné zneu ívání omamných, psychotropních nebo jiných látek.

Místo a prost edí: byt v cihlové zástavb  m sta.

Dal í p ípadová studie se odehrála ji  p ed del í dobou. Na za átku t chto

skute ností byla normální prostá výchova v rodin , kde otec pracoval, matka se starala o

ti resp. o t i dcery a jednoho syna. Nejmlad í syn vyr stal v rodin  spole  se svým

otcem a matkou, p em  dcery ji  ne ily ve spole né domácnosti a do rodiny pouze

docházely na náv vy. Syn  za al chodit na základní kolu, p em  zde jeho chování

bylo v normální rovin  a kolní výsledky byly pr rn  hodnoceny. Docházka do koly

byla pravidelná, ale ji  v této dob  se za ínaly objevovat první problémy. P i p echodu
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z prvního stupn  základní koly na druhý stupe  se za alo jeho chování podstatn  m nit

a vyskytly se první náznaky agresivního chování.  Jednak v i svým spolu ák m a

vrstevník m, ale i ke své matce a otci, které bylo zap in no nezájmem rodi , p em

matka byla po celý den pracovn  vytí ena a otec se v noval více alkoholu ne  synovi.

V této dob  se objevují po átky jeho trestné innosti, p em  se jednalo p evá  o

majetkovou trestnou innost, kterou st ídala trestná innost násilného charakteru. V této

dob  nebyl trestn  odpov dný, jeho matka ani otec vzniklou situaci ne ili a p es

ve kerá doporu ení nevyhledali pomoc psycholog  nebo pedagogických pracovník .

Agrese syna v i své matce v ak neustává a stále více nar stá.

Z výpov dí soused  bylo zji no, e syn experimentoval i s drogami, p em

se jednalo p evá  o t kavé látky toluen, edidla, lepidla apod. tedy tzv. sniffing. Tuto

skute nost potvrdila i jedna z jeho sester a dobu odhadla asi jeden rok. Nezájem rodi

o jeho osobu se prohluboval. Drogy, resp. t kavé látky vym nil za alkohol, který za al

ve v í mí e popíjet a jeho chování po po ití alkoholu bylo agresivn í. Jak ji  bylo

zmín no otec ve velké mí e po íval alkoholické nápoje a s tímto po n jakém ase za ala

i jeho matka. Otci se poda ilo syna v jeho 23 letech p inutit k nástupu na  protialkoholní

lé bu v Opav  s ím  souhlasil. V  lé ebn  vydr el  jeden m síc. Po ívání alkoholu se

stup ovalo a s tímto se za alo stup ovalo i jeho protiprávní jednání. N kolikrát byl

odsouzen za majetkovou a násilnou  trestnou innost. K n kolika p ípad m pat í i ty,

kdy za al krást doma své matce a otci r zné v ci. Tyto pak prodával a za takto získané

finan ní prost edky nakupoval alkohol, nejen pro sebe, ale i své kamarády.

Sousedi opakovan  zaznamenali synovo hrubé urá ení matky. Nadával jí a

zastra oval. Jeho agresivita se za ínala stup ovat po smrti otce. Syn z stává bydlet

v byt  sám se svou matkou. Matka m la stále v í zdravotní potí e, psychický stav se

po smrti man ela zhor oval a upadla do jisté apatie. Za ala v e it je  v ím

po íváním alkoholických nápoj  a v této dob  se definitivn  vytratila jakákoliv

komunikace mezi matkou a synem. Syn nikde nepracoval, pobíral sociální dávky a

echny peníze, které z t chto dávek dostal utratil za alkohol. Syn si dom  vodil r zné

kamarády podobné jemu a stále se zde pil alkohol. Nutno je v ak zmínit fakt, e matka

istoupila na tuto „hru“ a pila alkohol s nimi. Agresivita syna nabírala na intenzit ,

echázel k fyzickému násilí a do bytu pravideln  jezdila Policie R. Své chování hnal

do maximální mo né agrese v i své matce, fyzicky jí nep estával týrat a objevovaly se

výrazy, „aby ji  kone  chcípla, a  zdechne, e bude mít klid“.  V této dob  matka
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zanechala dopis adresovaný dce i, ve kterém uvádí, e „ji  nem e snést týrání svým

synem a chce odejít za svým man elem“.

První známky násilného jednání syna prakticky od jeho 12 let vyvrcholily

v m síci ervenci roku 2004. Op t popíjel alkohol se svými kamarády v byt , ve kterém

byla i jeho matka. Matka pila alkohol s nimi, ale vzhledem ke svým zdravotním potí ím

si la d íve lehnout. Ve ve erních hodinách za al být její syn op t velice agresivní.

Skute nosti  potvrdila známá matky, která byla po celou dobu p ítomna v byt , p em

se také jednalo o enu ve v í mí e po ívající alkoholické nápoje. Syn svou matku

hrub  urá el. P istoupil k ní, uchopil jí pod krkem a se slovy „tak u  kone  chcípni“

do této nasypal blí e nezji né mno ství silných lék . Matku pak zanechal v pokoji,

která  za ala v silných bolestech chropt t. A  v ranních hodinách druhého dne syn

zavolal rychlou záchrannou pomoc, p em  po p evozu do nemocnice matka umírá.

Jako p ina smrti bylo diagnostikováno p edávkování léky.

Po p tení vý e uvedeného se nabízí otázka, zda by mohla matka ít pokud by

výchova syna probíhala za zcela jiných podmínek. Otec s matkou se mohli více v novat

svému synovi ne  po ívání alkoholických nápoj . Nar stající problémy se patným

prosp chem, alkoholem, trestnou inností, u íváním drog, agresivním chováním nijak

ne ili a nechali v emu volný pr h. P ehlí eli jeho nar stající agresi, tolerovali mu

ve kerou jeho trestnou innost, patné kamarády, kte í jej v jeho chování dále

utvrzovali. Nedali na rady a doporu ení okolí. V echny tyto ne ádoucí faktory p isp ly

k tomu, e do lo k vra  matky jejím synem.1

5.5. Statistické vyhodnocení údaj  získaných z Bílého kruhu bezpe í,

o.s., za období let 2005-2007

Tabulka . 1  Porovnání statistických údaj  roku 2005 a 20072

Ve statistickém vý tu není porovnávána polo ka v tabulce „Druh trestného inu“

– Týrání osoby ijící ve spole  obývaném obydlí a to i p es skute nost, e tato

zákonná úprava trestného inu ve la v ú innost od 1.7.2004, nebo  nebyly k dispozici

za rok 2005 a rok 2006 statistické údaje a statistické porovnání bude provedeno mezi

1 Zdroj: spisová dokumentace Policie eské republiky.
2 Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http://bkb.cz

http://bkb.cz
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jednotlivými tvrtletími roku 2007. V posledním sloupci je znázorn n procentuální

rozdíl, p em pokles oproti minulému období je ozna en matematickým ukazatelem

– (mínus) a nár st je ozna en matematickým ukazatelem + (plus).

tvrtletní p ehled 2005 R tvrtletní p ehled 2007 R Rozdíl v %
I. 289 I. 273 - 5,53
II. 269 II. 223 - 17,1
III. 227 III. 250 + 9,66
IV. 238 IV. 165 - 30,67
Celkem 1023 Celkem 911 - 10,95

Údaje o klientech 2005 R Údaje o klientech 2007 R Rozdíl v %
ena 818 ena 735 - 10,15

Mu 192 Mu 151 - 21,35
Pár 13 Pár 25 + 92,31

k klient  2005 R V k klient  2007 R Rozdíl v %
0 – 15 let 1 0 – 15 let 0 - 100
15 – 25 let 94 15 – 25 let 116 + 23,4
25 – 40 let 353 25 – 40 let 313 - 11,33
40 – 50 let 243 40 – 50 let 219 - 9,88
50 – 60 let 173 50 – 60 let 148 - 14,45
60 a více 159 60 a více 115 - 27,67
Neur eno 0 Neur eno 0  0

Vztah k T  2005 R Vztah k T  2007 R Rozdíl v %
Ob 653 Ob 558 - 14,55

íbuzný 84 P íbuzný 65 - 22,62
Známý 21 Známý 18 - 14,29
Sv dek 4 Sv dek 2 - 50
Jiný 11 Jiný 22 + 100
Pachatel 4 Pachatel 5 + 25
Nemá vztah k T 245 Nemá vztah k T 241 - 1,63
Neudáno 1 Neudáno 0 - 100

Tr. in ohlá en policii
2005

R Tr. in ohlá en policii 2007 R Rozdíl v %

Ano 399 Ano 439 + 10,03
Ne 400 Ne 295 - 26,25
Nejedná se o T 222 Nejedná se o T 177 - 20,27
neuvedeno 2 neuvedeno 0 - 100

Domácí násilí 2005 R Domácí násilí 2007 R Rozdíl v %
Ano 519 Ano 330 - 36,42
Ne 424 Ne 502 + 18,4
Nejisté 80 Nejisté 79 - 1,25
neuvedeno 0 neuvedeno 0  0
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íchod do poradny 2005 R P íchod do poradny 2007 R Rozdíl v %
ed spácháním T  52 P ed spácháním T 20 - 61,54

Do 14 dn  po spáchání T  146 Do 14 dn  po spáchání T  156 + 6,85
Ve stadiu vy et ování T  130 Ve stadiu vy et ování T  136 + 4,62
Ve stadiu soudního jednání 30 Ve stadiu soudního jednání 40 + 33,33
Po vynesení rozsudku 35 Po vynesení rozsudku 36 + 2,86
Del í as. odstup po T  171 Del í as. odstup po T  100 - 41,52
Jiné vyjád ení 456 Jiné vyjád ení 423 - 7,24
neuvedeno 3 neuvedeno 0 - 100

Druh trestného inu 2005 R Druh trestného inu 2007 R  Rozdíl v %
Vra da 20 Vra da 30 + 50
Ublí ení na zdraví 187 Ublí ení na zdraví 137 - 26,74
Loupe 16 Loupe 22 + 37,5
Omezování os. svobody 77 Omezování os. svobody 54 - 29,87
Rva ka 2 Rva ka 4 + 100
Vydírání 55 Vydírání 51 - 7,27
Útisk 19 Útisk 13 - 31,58
Poru ování dom. svobody 37 Poru ování dom. svobody 29 - 21,62
Znásiln ní 44 Znásiln ní 65 + 47,73
Pohlavní zneu ívání 22 Pohlavní zneu ívání 20 - 9,09
Kráde 41 Kráde 45 + 9,76
Zpronev ra 2 Zpronev ra 1 - 50
Podvod 33 Podvod 9 - 72,73
vyhro ování 94 vyhro ování 58 - 38,3
Jiný trestný in 175 Jiný trestný in 53 - 69,71
Týrání osoby ijící ve
spole  obývaném obydlí

/ Týrání osoby ijící ve
spole  obývaném obydlí

204 Neporovnáváno

Nejde o trestný in 255 Nejde o trestný in 284 + 11,37

Tabulka . 2 Porovnání statistických údaj  roku 2006 a 20071

tvrtletní p ehled 2006 R tvrtletní p ehled 2007 R Rozdíl v %
I. 257 I. 273 + 6,23
II. 258 II. 223 - 13,57
III. 258 III. 250 - 3,1
IV. 236 IV. 165 - 30,08
Celkem 1009 Celkem 911 - 9,71

1 Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http://bkb.cz

http://bkb.cz
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Údaje o klientech 2006 R Údaje o klientech 2007 R Rozdíl v %
ena 817 ena 735 - 10,04

Mu 155 Mu 151 - 2,58
Pár 37 Pár 25 - 32,43

k klient  2006 R V k klient  2007 R Rozdíl v %
0 – 15 let 1 0 – 15 let 0 - 100
15 – 25 let 102 15 – 25 let 116 + 13,73
25 – 40 let 381 25 – 40 let 313 - 17,85
40 – 50 let 206 40 – 50 let 219 + 6,31
50 – 60 let 178 50 – 60 let 148 - 16,85
60 a více 137 60 a více 115 - 16,06
neur eno 4 Neur eno 0 - 100

Vztah k T  2006 R Vztah k T  2007 R Rozdíl v %
Ob 650 Ob 558 -14,15

íbuzný 121 P íbuzný 65 - 46,28
Známý 14 Známý 18 + 28,57
Sv dek 5 Sv dek 2 - 60
Jiný 11 Jiný 22 + 100
Pachatel 3 Pachatel 5 + 66,67
Nemá vztah k T 205 Nemá vztah k T 241 + 17,56
neudáno 0 Neudáno 0  0

Tr. in ohlá en policii
2006

R Tr. in ohlá en policii 2007 R Rozdíl v %

Ano 456 Ano 439 - 3,73
Ne 363 Ne 295 - 18,73
Nejedná se o T 189 Nejedná se o T 177 - 6,35
neuvedeno 1 Neuvedeno 0 - 100

Domácí násilí 2006 R Domácí násilí 2007 R Rozdíl v %
Ano 497 Ano 330 - 33,6
Ne 450 Ne 502 + 11,56
Nejisté 62 Nejisté 79 + 21,52
neuvedeno 0 Neuvedeno 0  0

íchod do poradny 2006 R P íchod do poradny 2007 R Rozdíl v %
ed spácháním T  43 P ed spácháním T 20 - 53,49

Do 14 dn  po spáchání T  159 Do 14 dn  po spáchání T  156 - 1,89
Ve stadiu vy et ování T  168 Ve stadiu vy et ování T  136 - 19,05
Ve stadiu soudního jednání 40 Ve stadiu soudního jednání 40 0
Po vynesení rozsudku 30 Po vynesení rozsudku 36 + 20
Del í as. odstup po T  180 Del í as. odstup po T  100 - 44,44
Jiné vyjád ení 389 Jiné vyjád ení 423 +10,8
neuvedeno 0 Neuvedeno 0  0
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Druh trestného inu 2006 R Druh trestného inu 2007 R  Rozdíl v %
Vra da 25 Vra da 30 + 20
Ublí ení na zdraví 218 Ublí ení na zdraví 137 - 37,16
Loupe 31 Loupe 22 - 29,03
Omezování os. svobody 94 Omezování os. svobody 54 - 42,55
Rva ka 1 Rva ka 4 + 300
Vydírání 59 Vydírání 51 - 13,56
Útisk 24 Útisk 13 - 45,83
Poru ování dom. svobody 31 Poru ování dom. svobody 29 - 6,45
Znásiln ní 68 Znásiln ní 65 - 4,41
Pohlavní zneu ívání 28 Pohlavní zneu ívání 20 - 28,57
Kráde 29 Kráde 45 + 55,17
Zpronev ra 2 Zpronev ra 1 - 50
Podvod 44 Podvod 9 - 79,55
vyhro ování 97 vyhro ování 58 - 40,21
Jiný trestný in 189 Jiný trestný in 53 - 71,96
Týrání osoby ijící ve
spole  obývaném obydlí

/ Týrání osoby ijící ve
spole  obývaném obydlí

204 Neporovnáváno

Nejde o trestný in 242 Nejde o trestný in 284 + 17,36

Tabulka . 31

Statistické porovnání jednotlivých tvrtletí roku 2007 se zam ením na trestný in

„Týrání osoby ve spole  obývaném obydlí“, který je uveden v tabulce „Druh

trestného inu“.

Trestný in týrání osoby ve
spole  obývaném obydlí

R Rozdíl mezi jednotlivými
tvrtletími roku 2007

Vyjád ení v %

I. tvrtletí 90 0 0
II. tvrtletí 61 - 29 - 32,22
III. tvrtletí 42 - 48 - 78,69
IV. tvrtletí 11 - 79 - 87,78

5.6. Vyhodnocení výzkumu

Uvedené p ípadové studie vytvá ejí sondu do ivota ob tí i agresor  domácího

násilí a statické údaje ukazují na innost ob anského sdru ení Bílý kruh bezpe í.

em  Pro lep í orientaci byly roz len ny do jednotlivých kategorií. Prvním z cíl

výzkumu bylo na  n kolika vybraných p ípadech poukázat na fakt, e domácí násilí je

jev, který se vyskytuje v r zných formách, r zných prost edích, ob ti i agreso i jsou

rozdílných povah a v neposlední ad  to, e má domácí násilí devastující dopad na v e

1 Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s., dostupné z http://bkb.cz

http://bkb.cz
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co se vyskytuje v jeho okolí. Dal ím cílem bylo ov ení ú innosti ob anského sdru ení

i boji proti domácímu násilí a pomoci jeho ob tem. Posledním z cíl  bylo potvrzení

správnosti údaj  uvedených v této diplomové práci, p em  se domnívám, e v ech t í

cíl  bylo dosa eno.

Ano, hypotézou . 1 lze konstatovat u v ech t í p ípadových studií, e jednání

mající znaky domácího násilí, jeho projevy a dopady na osoby v blízkém okolí skute

vedly k rozpadu man elství, ukon ení vztahu matky se synem a celkového odcizení

syna od rodi  a celé rodiny.

Na  tvrzení uvedené v hypotéze . 2 bylo z ásti odpov zeno ano, a to u

ípadové studie . 2 a . 3, p em  zde p edchozí výchova a dané prost edí vedly

k tomu, e negativn  zap sobily na dal í vývoj dít te. S ur itostí v ak nelze íci zda toto

jednání ovlivnilo dané jedince v navazování vztah  ve svém ivot , nebo  se

pohybovali v r znorodých skupinách spole nosti, a  ji  pozitivním i negativním slova

smyslu.

Ano, tvrzením v hypotéze . 3 mohu konstatovat  v bod  a), e se skute  ve

ech t ech p ípadech jednalo o jedince s labilním chováním, p em  v e bylo

umocn no u íváním alkoholu v nadm rné mí e a zneu ívání omamných a

psychotropních látek. A rovn  tak k  bodu b) této hypotézy mohu odpov t ano,

nebo  byla potvrzena skute nost v tom sm ru, e dít , které se p i svém vývoji setkalo

s domácím násilí samo se v dospívání i pozd ji v dosp lém v ku stává agresorem.

Utíká od reality b ného ivota a sna í se izolovat od v ech pro ostatní lidi normálních

jev . P ípadová studie . 1 poukázala na fakt, e domácí násilí mezi rodi i a prost edí,

ve kterém vyr staly dv  nezletilé dcery negativn  ovlivnily jejich vývoj a soust ed ní na

povinnosti.

Ano, hypotézou . 4 mohu konstatovat, e sou asn  nastavený systém p i boji proti

domácímu násilí je úsp í a jeho ú innost vyu ití v  praxi má stále zvy ující

tendenci. Neustále jsou prohlubovány mo nosti na pomoc ob ti domácího násilí.

Ano, hypotézou . 5 bylo skute  potvrzeno, e nov  p ijaté zákony jsou

úsp  uplat ovány v praxi a jejich jednotlivá ustanovení stále více chrání ob

domácího násilí. Agresora domácího násilí eliminuje, postihuje tresty, sankcemi a je to

práv  agresor, který opou tí místo inu.



81

5.7. Díl í záv r

Záv rem a zhodnocením vý e uvedeného mohu íci, e stanovené cíle výzkumu

byly spln ny. Vyhodnocením stanovených hypotéz, které byly aplikovány na uvedené

ípady a statistiky mohu konstatovat, e p edpoklady polo ené v otázkách jednotlivých

hypotéz byly z velké ásti rovn  potvrzeny.
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Záv r

Celkový obsah diplomové práce byl pojat z pohledu vysv tlení pojmu domácího

násilí, jeho pr vodních znacích, dopadech a následcích. Cílem bylo dále podrobn ji

zachytit prost edí dít te, které se ocitá v prost edí domácího násilí a pokusit se vysv tlit

jaké dopady mají r zné formy domácího násilí na celkový vývoj dít te a jeho dal í

vstup do ivota.

Tématicky byla diplomová práce zam ena na „Dít  v prost edí domácího

násilí“. Prov ováním skute ností z dostupné literatury, rozhovory a konzultacemi

s odborníky, kte í se pohybují v problematice domácího násilí bylo zji no, e se jedná

o velice slo itý problém. Dále se rozv tvuje na dal í kategorie problém  s tímto

souvisejícím. Porovnáním minulých let lze konstatovat, e do lo k jistému posunu

v legislativní rovin  a v praxi jsou stále více vyu ívány zákony p ímo související

s domácím násilím. Rovn  tak se celkov  zlep ila koordinace a innost r zných

organizací, které bojují proti domácímu násilí a sna í se co nejvíce pomáhat jejich

ob tem. Státní slo ky stále více spolupracují s nestátními organizacemi v oblasti

domácího násilí a rovn  tak lze konstatovat, e se zlep ila i innost ve spolupráci

s dal ími státy.

Novelizace trestního zákona, zejména uvedení v ú innost skutkovou podstatu

trestného inu týrání osoby ijící ve spole  obývaném byt  nebo dom  podle § 215a

trestního zákona v roce 2004 zapo ala úsp nou cestu v boji proti domácímu násilí a

eliminaci agresor . Dal í navazující novelizace a p ijaté zákony stále více napomáhají

v boji proti domácímu násilí a stále více se orientují na samotnou ob . V minulosti to

bylo práv  tak, e ob  byla ta, která musela odejít od agresora a spoléhat se na pomoc

okolí. S p ijetím nových zákon , p em  za dal í mohu jmenovat zákon na ochranu

ed domácím násilím . 135/2006 Sb. s novelizací zákona o Policii eské republiky,

zavedení institutu vykázání ze spole ného obydlí a zákaz vstupu do n j se op t zlep ila

innost na úseku domácího násilí. Sou asné pr zkumy ukázaly, e zavedená opat ení a

ijaté novelizace zákon  jsou ú inná. Porovnáním statistických údaj  rovn  tak bylo

zji no, e mo nost hrozícího trestního i jiného správního postihu pro agresora je

inná v mnoha ohledech si toto sami agreso i uv domují. S tímto stavem se v ak nelze

spokojit a je t eba i nadále init takové kroky, aby byl zachován stávající stav,

respektive, aby byl tento stav stále zdokonalován a zlep ován.
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Hlavním cílem mnoha diskusí jsou d ti, které se s domácím násilím p ímo

setkaly, nebo byly nep ímými ú astníky domácího násilí. V tomto ohledu je nutno

zmínit, e je stále zlep ována osv ta iroké ve ejnosti a stále více se setkáváme s tím, e

si okolí v ímá jeden druhého a to ji  v d tském v ku. Polo íme-li si otázku, kde za ít

s prevencí a ochranou p ed domácím násilím, tak je odpov  snadná a jako u mnoha

jiných dal ích ne ádoucích sociáln -patologických jev  je t eba za ít u d tí. S ohledem

na d tskou du i je nám známo, e je to práce nesnadná, dlouhodobá, ale ka dý

sebemen í zaznamenaný úsp ch je mnohonásobnou odm nou v tomto boji a dal ím

novým impulsem pro cestu vp ed.

Záv rem mohu íci, e se nesmíme v ádném ohledu spokojit se stávajícím

stavem v problematice domácího násilí. Musíme sebe i v echny dostupné úsp né

metody stále zdokonalovat a  zlep ovat. Nesmíme ustupovat p eká kám a ka dému

odporu, který nám bude kladem do cesty se stav t elem. Odm nou nám bude vy í

procento úsp nosti a utvrzení, e jsme na dobré cest . Pro mnohé je velice snadné

v krátkém ase zp sobit velkou bolest, strach a utrpení, ale u  si jen málokdo

uv domuje fakt, e odstranit tyto následky je úkol dlouhodobý a mnohdy beznad jný.

Snahou nás v ech by tedy m lo být se co nejvíce jakoukoli m rou podílet p i boji proti

domácímu násilí. Zkvalit ovat pomoc a doufat, e po et d tí pro ívajících p ípady

domácího násilí bude rok od roku ni í.
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Resumé

Diplomová práce s názvem „Dít  v prost edí domácího násilí“ je ve svém

obsahu zam ena na problematiku domácího násilí nejen v obecném pohledu, ale hlavn

z pohledu d tí, které se stávají p ímými i nep ímými ú astníky domácího násilí a jeho

dopadem na jejich dal í vývoj. Domácí násilí je stále pokládáno za pom rn  zvlá tní,

samostatný fenomén, kterému je v sou asné dob  více a více v nována pozornost nejen

zákonodárných slo ek R, organizací poskytujících pomoc, ale také iroké ve ejnosti.

V kapitole první jsem se zam il na vymezení pojmu domácího násilí, jeho

pr vodních znak , p in a d sledk .

Druhá kapitola se zam uje p ímo na dít  jako ob  domácího násilí a vystihuje

je jako p ímou i nep ímou ob . V mnoha pohledech jsou zachyceny formy domácího

násilí na d tech. Dále je zde zachycen dopad jaký zanechává domácí násilí na dít ti a

jak si toto b ím  s sebou nese po celý zbytek ivota. Hlavní organiza ní slo kou je

v tomto p ípad  rodina a jsou zde uvedeny hlediska, která se v tomto p ípad  vyskytují.

etí kapitola se v nuje trestn právním aspekt m domácího násilí z pohledu

práva. Jsou zde citována nejen jednotlivá ustanovení, která í domácí násilí z pohledu

práva, ale je zde nahlí eno i novelizacím zákon  a p ijímání opat ení p i zji ní

výskytu domácího násilí, podle kterých lze v takových p ípadech postupovat.

Ve tvrté kapitole jsou zmín na zákonná opat ení vybraných zemí p i ení

domácího násilí, jejich postupy p i výskytu domácího násilí, vysv tlení základních

právních norem a dopadech na agresory domácího násilí.

Záv re ná kapitola je celkovým shrnutím v ech my lenek, úvah, fakt ,

odborných, teoretických i praktických poznatk  k domácímu násilí. V p íloze jsou

obsa eny kontakty na vybraná interven ní centra, zji ní rizik domácího násilí

prost ednictvím projektu SARA a v n m uvedených otázek, podle kterých se p ímo na

míst  domácího násilí posuzuje aktuální stav, dále je zde zmín n bezpe nostní plán pro

ob ti domácího násilí, desatero k domácímu násilí, lenské organizace Evropského fóra

pro slu by ob tem domácího násilí a Rakouský model boje proti domácímu násilí.
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Anotace

Diplomová práce s názvem „Dít  v prost edí domácího násilí“ je svým obsahem

zam ena na problematiku domácího násilí, nebo  se jedná o záva ný negativní

spole enský jev, kterému byla dána i právní podoba formou nového zákonného

ustanovení v trestním zákonu jako trestný in týrání osoby ijící ve spole  obývaném

byt  nebo dom  dle § 215a trestního zákona, který nabyl ú innosti dne 1. 6. 2004.

Domácí násilí je problém, který má celosv tový rozm r, je pom rn asto medializován,

stále v ak p ívá názor, e se jedná o privátní zále itost, do které nelze intervenovat

zven í. Domácí násilí páchané v rodin , ohro uje nejen zdraví a ivot ob ti, ale i zdravý

vývoj d tí, které v takové rodin  vyr stají a model této rodiny budou aplikovat v

dosp losti. Domácí násilí je pokládáno za pom rn  zvlá tní, samostatný fenomén,

kterému je v sou asné dob  stále více v nována pozornost nejen organizacím

poskytující pomoc, ale také ve ejnosti.

Klí ová slova:

domácí násilí, výskyt násilí, agresivita, d ti a domácí násilí, násilí v rodin , akty násilí,

právo a domácí násilí, právní normy.

Annotation

My thesis called „Children in environs of domestic violence“deals with the

domestic violence as a serious adverse social phenomenon, which has been recently

included into the Criminal Code as a new crime – ill-usage of a person living in a

common flat or house (§ 215a) – and which came into force on June 1, 2004. Domestic

violence is a worldwide problem often promoted in the media; however, an opinion that

domestic violence is a purely private matter with no possibility of outside interference is

still prevailing. Domestic violence practised in the  family threatens not only victim‘s

health and life, but also sound development of children, who are brought up in such a

family and who will apply this family pattern in the future. Domestic violence is

considered as a relatively isolated issue concerning not only non-profit organizations,

but also the whole society.
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Poznámkový aparát

Abuzabilita – hypotetická zvý ená dispozice jedince k tomu, aby se stal ob tí týrání

nebo zneu ívání. Domn nka, e n které osoby, zejména d ti mohou „p itahovat“

zanedbávání, týrání, zneu ívání nebo jinou formu patné zacházení (abúzu) svých

rodi .1

Alopecie - je neinfek ní onemocn ní zp sobující vypadávání vlas . P iny mohou být

zné: d di né, stres, nesprávné stravování.

Anus -  (lat. anus) je vyúst ní kone ného oddílu trávicí soustavy na  povrch t la

Disociální porucha osobnosti - sklony k protispole enskému a kriminálnímu chování,

k opakované trestné innosti u lidí extrémn  egoistických a nezdr enlivých,

neschopných pocit  viny, empatie, soucitu.

Físsura - nazývá se v anatomii rbinovitý otvor kostí lebe ných.

Hymen - neboli panenská blána jest sliznicovitá, ve st edu otev ená chlope , je  jako

diafragma je rozepjata p ed vchodem po evním mezi pochvou a l nem.

Kriminogenní faktory, kriminogeneze - p iny a okolnosti, které vedou nebo mohou

vést k páchání trestné innosti a které ovliv ují vznik a vývoj kriminality nebo ji

doprovázejí.

Obsesivní, obsese  - nutkavost, nutkání, ne ádoucí, vtíravé, ru ivé my lenky, p edstavy

nebo popudy, které se opakovan  a protivoln  vkrádají do v domí, vzbuzují úzkost,

nap tí a strach.

OS  – ob ansko-soudní ád

Ragáda - pukliny, praskliny, nap íklad prsních bradavek u kojící matky.

Tabuizace – vylu ování, odstra ování.

Uretritis – zán t mo ové trubice

Vitkimizace – proces po kozování a zp sobování újmy, ím  se fakticky stává

z jedince ob  ur itého trestného inu. Má t i fáze: primární, sekundární a terciální.

Vulvovaginitis - je zán t zevních rodidel nebo pochvy. P íznaky jsou výtok, sv ní,

pálení,  eventuáln  zarudlé st ny po evní nebo zarudlý zevní genitál.2

1 Hartl, P., Hartlová, H., Psychologický slovník. Praha: vydavatelství Portál, 2000, s. 15.
2 ABZ Slovník cizích slov, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz.

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz.
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íloha . 1

Desatero o domácím násilí

1. Nepou enost o tom, jak v i domácímu násilí vystupovat.

Pojem ”domácí násilí” zná 80 % ob an  star ích 15 let, jen necelá p tina této

populace má ale dostatek informací, jak se domácímu násilí bránit.

2. Mýty o domácím násilí.

Tém  dv  t etiny populace podléhají mýtu, e napohled slu ní lidé se domácího

násilí nedopou jí.

3. Mýty o typické ob ti.

i p tiny lidí star ích 15 let jsou p esv eny, e ob tmi domácího násilí se

zpravidla stávají slabé a bojácné eny.

4. Domácí násilí je naléhavý problém, o kterém se nemluví.

Ve ejnost nevnímá násilí mezi partnery jako problém zveli ovaný feministkami.

Dv  t etiny lidí naopak soudí, e je to záva ný jev, o n  nelze ml et.

5. Problém domácího násilí se nevy í v rodin .

Podle v iny lidí spole nost nem e domácí násilí tolerovat, proto e jej rodina

sama nevy í.

6. Domácí násilí si ádá zásah okolí.

ty i p tiny ob an  star ích 15 let jsou p esv eny, e k projev m domácího

násilí nem e z stat okolí (p íbuzní, sousedé, léka , policie) lhostejné.

7. Bezradnost v i projev m domácího násilí.

Tvá í v tvá  domácímu násilí by ka dý druhý lov k s n jakou pomocí váhal

nebo by to nechal bez pov imnutí.

8. Zku enost s domácím násilím má zna ná ást lidí

i p tiny populace star í 15 let znají p ípady násilí mezi partnery  z  doslechu,

více ne tvrtina se s ním setkala p ímo (jako sv dek, jako ob , p ípadn  v roli

násilníka).
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9. Ka dý estý ob an p iznává násilí ve svém partnerském vztahu.

Ve výzkumu uvedlo 13% ve ejnosti, e se stalo ob tí partnerského násilí, 3%

iznala roli agresora, celkov  tedy domácím násilím trpí minimáln  16%

populace star í 15 let.

10. Charakteristické znaky: dlouhodobost, p evaha fyzického a psychického

násilí, p ítomnost d tí.

Podle lidí ochotných o svých zku enostech vypovídat se v ina p ípad  násilí

mezi partnery opakuje (66%), je kombinací fyzického a psychického násilí

(50%) a odehrává se v p ítomnosti d tí (69%).1

1 Bílý Kruh Bezpe í. Domácí násilí. Dostupné z http//www.bkb.cz, Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s. 2007.
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íloha . 2

Bezpe nostní plán ob tem domácího násilí

1. U n koho, komu v íte, si schovejte: náhradní klí e, oble ení, d le ité

dokumenty, léka ské p edpisy a n jaký pen ní obnos.

2. Uschovejte si jakýkoliv d kaz o fyzickém zneu iti (roztrhané oble ení,

fotografie mod in a zran ni atd.).

3. Naplánujte si nejbezpe í dobu k p ípadnému út ku.

4. Pamatujte si, kam se m ete obrátit o pomoc. ekn te n komu, co se s Vámi

je. Noste s sebou telefonní ísla svých p átel, p íbuzných a azylových dom .

5. Pokud jste v nebezpe í a pot ebujete pomoc, zavolejte policii.

6. Pokud jste zran n (a), jd te na pohotovost nebo k léka i a oznamte, co se Vám

stalo. Po ádejte je, aby Va i náv vu zadokumentovali, p ípadn  Vám napsali

zprávu.

7. Pou te své d ti a ur ete jim bezpe né místo v byt  - pokoj, který jde zamknout,

v okolí sousední d m, kam se mohou uchýlit, pokud pot ebují pomoc. Znovu je

ubezpe te, e jejich úkolem je z stat v bezpe í a ne vás ochra ovat.

8. Domluvte si signál se sousedy - nap . sv tlo venku je rozsvícené, zavolejte

policii.

9. Pokud jste napaden (a) b hem telefonování na policii - nechejte telefon

vyv ený, mluvte a k te!

10. Kdy  p ijede policie, jd te s ní do jiného pokoje, abyste mohl (a) mluvit bez

eru ování.

11. Neodmítejte léka ské vy et ení.

12. Po útoku neuklízejte ihned - d kazy (rozbité sklo, roztrhané oble ení, chomá e

vlas ...) sesbírejte do igelitového sá ku a p edejte je policii.

13. kody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem.

14. Zjist te si jména a ísla policist .

15. Zeptejte se policist :

• Bude pachatel do ve era nebo v noci propu n?

• Jak m  ochráníte, pokud se rozzu í a stane se násiln ím?

• Bylo by lep i, kdybych ode la?
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16. Nepopírejte násilí p ed d tmi, ekn te jim pravdu tak, aby jí porozum ly.

17. Kdy  nemáte dost asu, nezdvihejte malé dít , proto e bude ve va em náru í

zraniteln í.

18. Seznam u ite ných rad pro mo ný únos d tí:

• te své d ti rozpoznat, kde se nacházejí (jména m st, restaurací, cest...),

vyznat se v map .

• Nau te je nechávat vzkazy na ubrouscích nebo na papírových ut rkách na

toaletách.

• Nau te je, jak po ádat o pomoc lidi oble ené v policejních nebo vojenských

uniformách.

19. p i soudním projednáváni se sna te nebýt nervózní, pla tivá a unáhlená.

20. Po rozvodu se nechejte léka em d kladn  vy et it (správná cvi ení,

ivotospráva).1

1 Bílý Kruh Bezpe í. Domácí násilí. Dostupné z http//www.bkb.cz, Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s. 2007.
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íloha . 3

lenské organizace Evropského fóra pro slu by ob tem domácího násilí

1. Slachtofferhulp Vlaanderen - Belgie

2. SVCCC Foundation (Support victims of crime and cambating corruption) -

Bulharsko

3. Bílý kruh bezpe í - eská republika

4. Victim Support Denmark - Dánsko

5. Ohvriabi - Estonsko

6. Rikosuhripaivystys Suomessa - Finsko

7. Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM) - Francie

8. Victim Support - Irská republika

9. Fehér Gyüru - Ma arsko

10. Victim Support Malta - Malta

11. Weisser Ring - N mecko

12. Arbeitskreis der Opferhilfen (ADO) - N mecko

13. Slachtofferhulp Nederland - Nizozemí

14. Associaç o Portuguesa de Apoio  Vitima (APAV) - Portugalsko

15. Weisser Ring - Rakousko

16. Pomoc obetiam nasilia - Slovensko

17. Victimology Society of Serbia - Srbsko a erná hora

18. Brottsofferjourernas Riskförbund - védsko

19. Weisser Ring - výcarsko

20. Victim Support - Velká Británie

21. Victim Support Northern Ireland - Velká Británie, Severní Irsko

22. Victim Support Scotland - Velká Británie, Skotsko1

1 Bílý Kruh Bezpe í. Domácí násilí. Dostupné z  http//www.bkb.cz.
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íloha . 4

Pr vodce d tského sv dka v trestním ízení

Tento soubor „Pr vodce d tského sv dka v trestním ízení“ se skládá

z následujících knih:

• „P iprav se na roli sv dka“

• ekni mi více o policii a o soudu“

• „Va e dít  jde sv it“ ,

em  ní e se pokusím ve stru nosti specifikovat st ejní ásti jednotlivých knih.

„P iprav se na roli sv dka“

Jedná se o knihu, která je ur ena d tem ve v ku 5 a  9 let, m e v ak být

ite ná i pro ostatní d ti. Dostavit se na policii i k soudu jako sv dek je zvlá tní úkol

a pokud se s ním dít  dosud nesetkalo, nemá se eho bát a práv  tato kniha mu poradí:

• co d lá sv dek na policii i u soudu,

• co se vlastn  d je na polici i u soudu,

• kdo v echno tam bude,

• co se bude dít potom.

Kniha je rozd lena na dv ásti, p em  první ást nese název „sv dek na

policii“ a druhá ást je pod názvem „sv dek u soudu“.

V ásti jedna jsou obsa eny následující otázky, které dít ti poskytují odpov di

na jeho nej ast í dotazy a spojené obavy ze sv dectví. Jedná se o otázky:

- kde bude  sv it – ur ení místa, které si dít  m e vybrat,

- pro  lidé chodí sv it na policii – vysv tlení základních zákonných d vod ,

- o kom si myslí , e poru uje zákon – názorné vysv tlení, o kom je dít

esv eno, e poru uje zákon,

- koho potká  na policii - vysv tlení jednotlivých zú astn ných stran jako je

policista, zapisovatel, sv dek, p ibraná osoba, rodi e/zákonní zástupci,

zmocn nec po kozeného, obvin ný, obhájce obvin ného, soudní znalec, státní

zástupce a soudce,
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- co se bude dít na policii – do bude p ítomen výpov di, na co se budou ptát,

ukázka mo ného pou ití loutek (Jája a Pája) a e mohou vypráv ní

zaznamenávat na video i magnetofon,

- jaký je tv j úkol na policii - pozorn  poslouchat otázky, odpovídat na otázky a

to nejd le it í íkat pravdu,

- nebát se íci o pomoc – kdy  má íze , chce  jít na toaletu, kdy  jsi unaven.

ást druhá je u zp sobena stejn  jako ást první a jsou zde polo eny konkrétní

otázky na nej ast í dotazy dít te, jako nap íklad:

- jak vypadá soud – vysv tlení, e soudní budovy mohou být r zné,

- pro  lidé chodí k soudu – místo, kde se rozhoduje zda n kdo poru il zákon,

- kdo je kdo u soudu – vysv tlení kdo je soudce, ob alovaný, obhájce

ob alovaného, státní zástupce, sv dek, justi ní, v ze ská strá , soudní

zapisovatelka a ve ejnost,

- co se d je u soudu – vysv tlení hlavních úkol  soudu, nap . pojem hlavní lí ení,

- jaký je tv j úkol u soudu – poslouchej pozorn  otázky, odpovídej na otázky,

íkej pravdu,

- co d lat v den hlavního lí ení,

- soudce m  kdykoli po ádat o pomoc – nap . e na n co zapomn l, ud lal

chybu, chce  se napít, odpo inout si, odejít na toaletu,

- jak to vypadá uvnit  jednací sín ,

- co bude potom – vysv tlení pojmu a rozhodnutí o vin  a trestu i naopak

vysv tlení pojmu zpro ní ob aloby.1

„A  se stane u soudu cokoliv, v dy m j na pam ti, e ty jsi neud lal nic patného.“

ekni mi více o policii a o soudu“

Jedná se o knihu, která je ur ena d tem ve v ku 10 a  15 let, m e v ak být

podn tná i pro mlad í d ti. Úvodem je sd lováno dít ti, „dostal jsi tuto kní ku, proto e

bude  brzy sv it na policii a mo ná i u soudu. Bude  tedy v roli sv dka. Sv it chodí

ada mladých lidí, proto nemusí  mít pocit, e jsi v tom sám. D lat n co poprvé není

1 Kolektiv autor . Pr vodce d tského sv dka v trestním ízení . Praha: Vzd lávací institut ochrany d tí o.p.s., 2005, s. 1-24.
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snadné pro nikoho. Hodn  mladých lidí, kte í podávají sv dectví, se cítí lépe, pokud

je  p ed tím v dí, co mohou o ekávat.“ Tato kniha poradí:

• co d lá sv dek,

• s kým se setká  na policii a u soudu,

• co se tam bude dít,

• co bude následovat po skon ení jednání na policii a u soudu.

V této knize je obdobn  jako v p edchozí knize „P iprav se na roli sv dka“,

podrobn  ve dvou ástech uvedeny odpov di na nej ast í otázky, pokud se dít  p ímo

setká s rolí sv dka. ást první op t pojednává o roli sv dka na policii a v ásti s názvem

sv dek u soudu jsou polo eny otázky na nej ast í dotazy d tí, p em  tyto jsou

stru  a s ohledem na v k d tí jasn  vysv tleny. Jsou zde obsa eny slo it í otázky

vzhledem k tomu, e se jedná o knihu ur enou pro star í d ti ne  u p edchozí knihy, ale

rovn  jako v první knize jsou v echny otázky op eny o st ejní pilí e a to:

• Pe liv  poslouchej.

• dy íkej pravdu.

• i odpovídání na otázky nesp chej.

• Nehádej ani si nevymý lej odpov .

•  bez obav íci: Nerozumím nebo nevím nebo nepamatuji se.

• Pokud jsi n co zapomn l íci, oznam to soudci.

• Pokud jsi se spletl, oznam to soudci.

• Pokud pot ebuje  pomoc, obra  se kdykoliv na soudce.1

„Va e dít  jde sv it“

Jedná se o knihu s informacemi pro osoby odpov dné za výchovu dít te.

Výslech na policii a ú ast u soudu v roli sv dka m e pro dít  p edstavovat zna nou

zát . Dít  m e mít pocit, e provedlo n co patného, a v takovém p ípad  pot ebuje

va e uklidn ní. Zárove  se m e jednat o t ké chvíle i pro vás, jeho rodi e nebo

pe ovatele.

1 Kolektiv autor . Pr vodce d tského sv dka v trestním ízení . Praha: Vzd lávací institut ochrany d tí o.p.s., 2005, s. 1-28.
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Tato kniha popisuje n které praktické postupy, jimi  m ete svému dít ti

pomoci, aby nabylo sebejistotu v souvislosti se svým sv dectvím na policii a u soudu.

Dále obsahuje u ite né rady, jak se vypo ádat s va imi vlastními pocity a obavami.

Pokud pomáháte svému dít ti s p ípravou na roli sv dka, dbejte laskav  na to, abyste

s dít tem neopakovali nebo nenacvi ovali sv deckou výpov . Pokud se bude zdát, e

byla výpov  dít te „nacvi ena“, je pravd podobné, e nemusí být vzata jako

rohodná. Více informací v této zále itosti poskytne policie.

Op t i v této knize jsou uvedeny nej ast í otázky na které se rodi e i zákonní

zástupci dít te ptají a jsou stru  a pochopiteln  vysv tleny. Jedná se nap íklad o:

• va e dít  pot ebuje podporu – jak postupovat, jak jednat a mluvit s dít tem,

• sledujte zm ny v chování dít te – vypozorovat základní projevy zm n

v chování, které se siln  projeví do ka dodenních inností,

• ov te si, zda va e dít  nesu ují obavy – vyzv te dít , aby hovo ilo o svých

obavách, berte dít  vá  a pokuste se problém nezveli ovat,

• va e dít  má potí e s u ením nebo jiné potí e – jte na pam ti, e dít  m e

pot ebovat zvlá tní podporu a pé i p ed výslechem na policii a p ed soudním

jednáním,

• va e vlastní pocity – uv domit si, e ú ast dít te na policii i u soudu se pro nás

e stát mimo ádn  náro ná,

• osoba p ibraná – vysv tlení o koho se jedná, jaký ú el spl uje p i výslechu

dít te,

• pomozte svému dít ti, aby poskytlo ú inné sv dectví – projednat nap . na

policii zp sob, který bude dít ti nejlépe vyhovovat, mo nost vyu ití ustanovení

§ 55/2 tr. ádu, aby dít  vypovídalo jako utajený sv dek,

• vy et ení du evního stavu sv dka – vysv tlení toho, e trestní ád umo uje

zkoumat stav sv dka, jestli e jsou zde záva né pochybnosti, zda schopnost

sv dka správn  vnímat, zapamatovat si a reprodukovat pro itou událost není

podstatn  sní ena,

• co se bude dít u soudu – stru né vysv tlení pr hu trestního ízení p ed

soudem,

• budu muset dlouho ekat – hlavním bodem zde je nep ipomínat dít ti termín

hlavního lí ení
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• dovedení p ípadu p ed soud – vysv tlení základních pojm  postavení osoby

podez elé, obvin né, ob alované a odsouzené,

• fáze iniciování soudního p ípadu – postup jak celý p ípad postupuje, tedy

nejprve policie, státní zastupitelství a soud,

• co se d je u soudu – nejd le it í ást p ed soudem se nazývá hlavní lí ení,

• máte doprovázet dít  u soudu – nejd le it í je v tomto názor dít te zda to

ono samo chce a následn  a  pak se rozhodnout,

• den hlavního lí ení – toto je spojeno s ur itým asovým obdobím po které bude

mo ná nutno ekat v soudní budov , proto je dobré p inést si s sebou n jaké

rozptýlení nebo také lze opat ením soudu umo nit ekání v soukromí, abyste

nebyli nuceni ekat ve ve ejných prostorách,

• výsledek p ípadu – ujist te své dít , jak je d le ité, e vypovídalo pravdu.

Pou te své dít , e za rozhodnutí soudu nenese ádnou odpov dnost a e

neu inilo nic patného,

• po skon ení hlavního lí ení – projednávání p ed soudem je ve ejné, ale

v n kterých p ípadech jako nap . u pohlavního zneu ívání dít te lze ve ejnost

vykázat. Je dobré pro dít , které je rozru eno naplánovat n jakou akci, která dít

pot í,

• zákon . 218/2003 Sb. – vysv tlení zákona o odpov dnosti mláde e za

protiprávní iny a o soudnictví ve v cech mláde e (zákon o soudnictví ve v cech

mláde e),

• ti mlad í patnácti let a mladiství – vysv tlení jednotlivých v kových skupin

tí, vymezení pojmu trestný in a provin ní,

• výchovná opat ení, ízení proti mladistvým, ochrana soukromí

mladistvého, vazba, dohled proba ního ú edníka a odstoupení od trestního

stíhání – vysv tlení dal ích d le itých pojm  ve vztahu k dít ti a jejich

mo nému vyu ití v rámci trestního ízení a policii nebo u soudu.1

1 Kolektiv autor . Pr vodce d tského sv dka v trestním ízení . Praha: Vzd lávací institut ochrany d tí o.p.s., 2005, 1-16.
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íloha . 5
Interven ní centrum

Pro osoby ohro ené domácím násilím 1

NÁZEV    IC ADRESA PROVOZNÍ DOBA
PRO VE EJNOST

TELEFON WWW
STRÁNKY

IC BRNO
Sýpka 25
613 00 Brno –

erná pole

Po – t    8 – 20
Pá            6 –  16

544 501 121
739 078 078 nonstop

www.donacentr
um.cz

IC ESKÉ
BUD JOVICE

Kanovnická
11/390
370 01 eské
Bud jovice

Po          13 – 18
Út - t    8 – 12 13– 16
Pá           pro objednané

386 323 016
603 281 300

www.charitacb.
cz

IC HRADEC
KRÁLOVÉ

Velké nám stí 34
500 03 Hradec
Králové

Po          13 – 18
St             8-12 13-18

t            8-12 13-16
Pá           pro objednané

495 530 033
774 591 383

www.hk.caritas
.cz/ochhk

IC JIHLAVA Pod P íkopem 4,
586 01 Jihlava

Po- Pá      8 – 14
ostatní dle tel.dohody

567 215 532
606 520 546

www.psychoce
ntrum.cz

IC LIBEREC Tanvaldská 269
463 11 Liberec 30

Po           7  16
Út           7 – 15
St            7 – 16
Pá           7 – 12

482 311 632 www.csslk.cz

IC MSK I.-
OSTRAVA

Ostrava
Opava
Nový Ji ín

28. íjna 124
702 00 Ostrava

Po               8 – 20
Út               8 – 16
St                8 – 16

t               8 – 20
Pá               8 – 16

597 489 207
597 489 204 (fax)

www.bkb.cz

IC MSK II.-
OSTRAVA

Karviná
Bruntál

28. íjna 86/1810
702 00  Moravská
Ostrava

Po–Pá    8 – 12 13 – 16 596 611 239
739 500 634

www.slezskadi
akonie.cz

IC OLOMOUC
Na Vozovce 26
779 00 Olomouc

Po–Pá         7 – 15 585 754 736 www.ssp-ol.cz

IC
PARDUBICE

Erno Ko ála 980
530 12 Pardubice

Po-Pá           8 - 16 466 260 528
774 755 744

www.skp-
centrum.cz

IC PLZE
Cukrovarská 16
326 00 Plze

Po-St            8 –  12
              13:30 – 17:30

t-Pá            8 – 16

777 167 004 www.charita.cz
/plzen

1 Dona linka. Adresá  interven ních center. Dostupné z http//www.donalinka.cz, Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s. 2007.

http://www.hk.caritas
http://www.csslk.cz
http://www.bkb.cz
http://www.ssp-ol.cz
http://www.charita.cz
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IC PRAHA
romova 861

198 00 Praha 9
– erný Most

Po                 7– 16
Út- t            7– 17
Pá                 7– 13

281 861 580
281 911 883
604 231 085
731 056 701
793 440 771

www.mcssp.
cz
www.cesop.cz

IC RAKOVNÍK
kovo nám.169/I

269 01 Rakovník

Po a Pá      8 – 14

Út a t       8 – 16
St               8 – 15

313 502 588
605 765 883

www.ic-
rakovnik.cz

IC SOKOLOV
J.K.Tyla 461
356 01 Sokolov
(zelená vila naproti
bývalému hotelu
Oh e)

Út               8 – 11
St              13 – 15

t                8 – 15

352 66 14 18
736 514 095

www.ouss.cz

IC ÚSTÍ NAD
LABEM

K Chatám 22
403 40 Ústí nad
Labem - Skorotice

Po              8 – 18
Út a t       8 – 12
St               8 – 20
Pá              8 – 16

475 511 811
475 201 495  fax

www.volny.
cz/spirala.ck
i

IC ZLÍN
U Náhonu 5208
760 01 Zlín

Po–Pá        7 – 15  577 018 265
774 405 682

www.poradnazl
in.cz

http://www.cesop.cz
http://www.ouss.cz
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íloha . 6

1

1 Bílý Kruh Bezpe í. Domácí násilí. Dostupné z http//www.bkb.cz, Copyright Bílý kruh bezpe í, o.s. 2007.
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íloha . 7

Rakouský model boje proti domácímu násilí1

1 Copyright  Aliance proti domácímu násilí, dostupné z http://bkb.cz.

http://bkb.cz.

