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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání postupů Policie v situacích domácího 

násilí a analýze efektivity boje Policie ČR jakožto prvního pilíře s daným deliktem. 

V teoretické části jsou popisovány znaky, formy a příčiny domácího násilí. Dále  

je uveden popis osoby násilné a osoby ohrožené. Následuje přehled metod  

a způsobů jednání s osobou násilnou a ohroženou na místě činu. Zmapován byl 

také rozsah následků a dopadů domácího násilí na život a psychiku oběti. Práce se 

také zabývá institutem vykázání a jeho charakteristikou, právní úpravou  

a popisem jednotlivých policejních činností a úkonů při zjištění domácího násilí  

a realizaci tohoto institutu Policií České republiky. Praktická část je věnována 

kvantitativnímu šetření efektivity právní úpravy, zaměřené na problematiku 

domácího násilí a také dotazníkovému šetření v souvislosti s aplikováním institutu 

vykázání v praxi. Cílem je přiblížit a osvětlit policejní činnosti v souvislosti  

s domácím násilím. 

Klíčová slova 

Domácí násilí, násilná osoba, ohrožená osoba, institut vykázání, Policie ČR, 

SARA DN, společné obydlí. 

  



 

Abstract 

A This Bachelor thesis focuses on examining methods of the Police in situations  

of domestic violence and analysing the efficiency of the struggle of the Police of the 

Czech Republic as the first pillar against this offence. In the theoretical part, the 

characteristics, forms and reasons of domestic violence are described. Also,  

a description of the violent person and of the endangered person is provided. 

Then, an overview of methods and ways of dealing with the violet person and the 

endangered person on site follows. Also, a range of consequences and incidences 

of domestic violence on the life and psyche of a victim was mapped. The thesis 

addresses also the institution of banishment and its characteristics, the legal 

regulation and description of particular police activities and acts upon finding 

domestic violence and the implementation of this institution by the Police of the 

Czech Republic. The practical part deals with a quantitative examination of the 

efficiency of the legal regulation focused on the problem of domestic violence and 

also with a questionnaire survey in connection with the implementation of the 

institution of banishment in practise. The object is to describe and explain the 

police work in connection with domestic violence. 

Keywords 

Domestic violence, violet person, endangered person, institution of banishment, 

Police ČR, SARA DN, common household. 
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1 ÚVOD 

V roce 2011 jsem byl jakožto příslušník Policie České republiky sloužící  

na místním oddělení v Praze řádně proškolen a seznámen s problematikou 

domácího násilí. Toto byla v podstatě moje první zkušenost s tímto jevem  

a nesmírně mě otázka domácího násilí a boje proti němu zaujala. Před touto 

zkušeností jsem si jako laik neuvědomoval, o jak závažný patologický společenský 

jev se jedná. Tento jev je nebezpečný především svou rozšířeností, ale zároveň 

vysokou latencí. Dále je nebezpečný tím, že velmi dlouhou dobu byl širokou 

veřejnosti tabuizován a „zametán po koberec“, společnost přehlížela a ignorovala 

jeho existenci a rozšířenost. Z nepochopitelného důvodu se o něm nepříslušelo 

otevřeně mluvit. To potvrzují slova autorského kolektivu v čele s M. Šedivou, 

uvedená v Metodické příručce organizace Bílý kruh bezpečí - „Domácí násilí  

je nejrozšířenější formou násilí ve světě a zároveň je násilím nejméně 

kontrolovaným“ (2007, s. 7). Vlna zájmu o tento fenomén se zvedla  

na počátku 70. let 20. století, kdy první výzkumy potvrdily znepokojivě vysoký 

výskyt tohoto jevu ve společnosti a díky řadě výzkumů zaměřených na násilí  

v intimních sférách následně došlo k prohloubení znalostí o tomto fenoménu jako 

celku i o jeho dílčích aspektech.  

Následky domácího násilí bývají dlouhodobé a zanechávají zpravidla hluboké 

psychické rány, o fyzických již nemluvě. Pro prolomení tabu a nezájmu přistoupila 

řada vyspělých zemí ke změnám v legislativě týkající se ochrany před domácím 

násilím a prevence vzniku tohoto nebezpečného deliktu. Domácí násilí je velmi 

specifickým fenoménem s určitými charakteristikami a znaky, které nemusí být 

laikům na první pohled tolik zřejmé. Proto se čeští odborníci na danou 

problematiku zejména od přelomu tisíciletí snažili medializovat jeho skutečný 

rozsah a dopady. Česká republika tyto signály vnímala a učinila velký krok dne 14. 

března 2006, kdy začátkem roku 2007 vstoupila v platnost nová právní úprava  

na ochranu před domácím násilím. Byla tak završena dlouhodobá snaha o řešení 
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tohoto problému a byl jasně vyjádřen postoj státu vůči domácímu násilí, a to vůle 

netolerovat jednání násilné osoby a pomoci osobám ohroženým osobám. Zaujala 

mě otázka efektivity a uplatnitelnosti tohoto zákona řádovými policisty v praxi. 

Zaměřil jsem se proto na cíl prozkoumat postupy Policie ČR v situacích domácího 

násilí.  

Text dané práce je členěn na kapitoly, podkapitoly, popřípadě oddíly. První 

kapitoly a podkapitoly vymezují a definují pojem domácího násilí, jsou zde 

vyjmenovány základní znaky a příčiny, a daná stručná charakteristika jednotlivým 

formám tohoto jevu. Dále jsou popisovány obecné profily osoby násilné a osoby 

ohrožené domácím násilím. Následuje rozbor policejních postupů z hlediska 

legislativního. Je popisován institut vykázání osoby a postupy Policie ve zvláštních 

případech. Následující kapitola a související podkapitoly se zabývají 

psychologickým hlediskem v otázce postupů policistů v případech domácího 

násilí, např. je podán přehled změn chování a psychiky oběti, v kostce jsou 

zmapovány nejrozšířenější syndromy a poruchy související s prožitým stresem  

ze situací domácího násilí. Dále jsou přednesená základní doporučení a zásady 

chování a jednání s oběti a pachatelem tohoto deliktu. Nakonec pátá kapitola  

a související podkapitoly představují praktickou část práce. Jsou zde prezentovány 

výsledky kvantitativního a kvalitativního šetření zvolené problematiky. 

Kvantitativní šetření bylo zaměřeno vyloženě na legislativní stránku domácího 

násilí, na komparaci s předchozí právní úpravou a posouzení efektivity aktuální 

právní normy. Kvalitativní šetření se věnovalo postojům a pohledům 

bezprostředních a přímých uživatelů právní úpravy na ochranu před domácím 

násilím, tedy postojům a pohledům příslušníků Policie na policejní postupy dle 

platné legislativy, jejích zkušenostem s problematikou domácího násilí  

a zhodnocením použitelnosti související české legislativy v praxi. Práce je završená 

kapitolami Diskuse a Závěrem, v nichž popisují přednosti a nedostatky 

novelizovaného zákona, uvádím vlastní připomínky k tomu, jakou cestou nebo 

přístupem by efektivita prevence před domácím násilím mohla zvýšit.  
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Cílem práce je zjistit, zda je aktuální právní úprava na ochranu před domácím 

násilí dostatečně využitelná a efektivní v praxi v rámci postupů Policie ČR.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

Domácí násilí dlouho bylo tabuizovaným tématem, o kterém se v široké 

veřejnosti příliš nemluvilo. Automaticky se předpokládalo, že rodinné konflikty 

jsou interní a soukromou záležitostí každé rodiny - „co se doma upeče, má se tam  

i sníst“. Domácí násilí je však jevem, který nesmíme tolerovat a přehlížet. Jedná  

se totiž mnohdy o mnohem nebezpečnější formu násilí, než např. přepadení  

na ulici. „Násilí páchané v rodině je tak nejrozšířenější formou násilí vůbec  

a zároveň formou nejméně kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti 

nejvíce podceňovanou.“ (Ševčík, Špatenková a kol. 2011, s. 7). A to zejména kvůli 

jeho latentnosti (skrytosti) a negativnímu vlivu z dlouhodobého hlediska  

na psychiku a život oběti, jelikož zapříčiňuje vznik určité mentální odezvy  

a specifické behaviorální reakce u osoby, která byla ohrožená domácím násilím. 

Dalším důvodem je to, že násilnické chování v rodině je pro členy pokládáno  

za normu, a je vysoká pravděpodobnost, že naučené vzorce chování budou opět 

opakovat oběť i násilnická osoba. Případně jejich děti toto chování budou později 

reprodukovat ve vlastních rodinách.  

Dalším důležitým faktorem je, že se násilí v rodině vyskytuje bez ohledu  

na jakékoli sociální, ekonomické, geografické, rasové či věkové odlišnosti jejich 

členů. Tedy se to děje i v „dobrých“ rodinách, o to více se konflikty skrývají, 

s argumentem o nesmyslném zachování „tváře“ a obrazu ideální rodiny. Domácí 

násilí není v žádném případě soukromou záležitostí. Proto je legitimnost zásahu  

ze strany státu v těchto situacích plně odůvodněná. 

2.1 Definice pojmu Domácí násilí 

Přesné vymezení pojmu domácího násilí je nesnadným úkolem. Je potřeba 

chápat rozdíl mezi běžnou hádkou, manželských rozepří, výměny názorů tzv. 

„italské domácnosti“ od skutečného domácího násilí. Identifikace domácího násilí 
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je v tomto ohledu důležitá zejména pro zakročujícího policistu. Aby mohl užít 

institutu vykázání, který má ochranný charakter, tak je na druhé straně spjat  

s rizikem nespravedlivého rozhodnutí a zásahem do práv vykázané osoby  

na místě zákroku. Domácí násilí identifikujeme podle jeho znaků, kterým bude 

věnována další z kapitol bakalářské práce. 

Pojmem domácí násilí označujeme využívání převahy (nejčastěji fyzické) 

k činění bezpráví vůči jiné osobě (která je často z určitého hlediska slabší,  

než násilnická osoba). Musíme rozlišovat mezi pojmy Násilí v rodině, tedy family 

violence, a Domácí násilí čili domestic violence. Nejsou to synonyma (Ševčík, 

Špatenková a kol. 2011, s. 23). Rozdíl je v tom, že výskyt násilí je vázán na konflikty 

nebo na uplatňování kontroly a moci v rodině. 

2.1.1 Mocenský aspekt domácího násilí:  

Ševčík, Špatenková a kol. (2011, s. 47) tvrdí, že v domácím násilí jde o moc  

a kontrolu násilníka nad obětí. Bednářová a kol. (2009, s. 15) souhlasí - „V domácím 

násilí na jedné straně stojí vždy bezvýhradná moc, na druhé absolutní bezmoc. Jeden 

partner má pomyslné právo o všem rozhodovat, zatímco druhý se jen podřizuje.“ Oběť, 

která je sociálně izolovaná, často je materiálně závislá na násilníkovi, trpí 

psychickým tlakem a strachem, a tak postupně začne věřit, že násilník je lepší, 

silnější, že má vždy pravdu. Nakonec uznává, že důvodem soustavné 

nespokojenosti násilnického partnera je její nevhodné chování, neschopnost, 

hysterické projevy. Právě tímto přiznává partnerovi právo na násilné chování  

a nachází v tomto chování smysl a opodstatnění. Bednářová a kol. také uvádějí 

názorné schéma mocenského aspektu domácího násilí, které lze vidět na schématu 

č.1 (2009, s. 10). 
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 Schéma č. 1:Ilustrace mocenského aspektu domácího násilí (Bednářová a kol. 2009, s. 10). 

2.1.2 Cyklický charakter domácího násilí:  

V souvislosti s domácím násilím se mluví o tzv. cyklech násilí (např. Čírtková 

2008, s. 12). Domácí násilí není ojedinělým aktem, nýbrž jde o dlouhodobý způsob 

chování jedné osoby vůči druhé. Domácí násilí začíná často jako verbální agrese, 

která postupně přerůstá do fyzického násilí. Násilná osoba svojí oběť však netýrá 

neustále. Násilné incidenty jsou střídány s obdobím klidu. Mezi násilníkem a obětí 

se tímto vytváří zvláštní pouto vzájemné závislosti, které nedovoluje ani jedné  

ze stran opustit tento patologický vztah.  

Teorie cyklu násilí odhaluje odpověď na otázku, proč mnoho obětí zůstává 

v násilném vztahu po dlouhou dobu (někdy až desítky let) a napomáhá tak 

vysvětlení tohoto fenoménu. Cyklus domácího násilí se skládá ze tří oddělených 

fází: 
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 fáze narůstání napětí („pension building phase“) 

Zahrnuje mírné incidenty (verbální agresi – např. kritizování, nadávky, 

fackování). Oběť prožívá zvýšené napětí a strach z možného násilí a snaží  

se odvrátit eskalaci násilí.   

 fáze násilí („violent phase“) 

Relativně krátká fáze, která trvá od několika minut do několika hodin. V jejím 

průběhu tenze z předchozí fáze eskaluje do otevřené násilí a může mít za následek 

zranění oběti (popř. až smrt). 

  fáze klidu či zdánlivých „líbánek“ („honeymoon phase“) 

Situace se uklidní, násilná osoba se snaží omluvit a slíbit, že se násilí už nebude 

opakovat, projevuje lítost nad nastalou situací. Někdy se ale násilník neomlouvá  

a vinu za své násilné chování připisuje oběti. Pokud ale oběť změní své chování, 

slibuje, že se už násilné epizody nebudou opakovat. Toto neustálé střídání 

vlídného a milujícího chování s chováním násilným udržuje oběť ve vztahu a 

odrazuje ji od odchodu. Na druhou stránku střídání jednotlivých fází násilného 

partnera nemotivuje ke změně jeho chování. Teorie cyklů domácího násilí 

usnadňuje porozumění dynamice násilí v partnerských vztazích a také pomohla 

překonat staré teorie, které chápaly domácí násilí jako komunikační problém mezi 

partnery. 

2.1.3 Formy domácího násilí 

Společným cílem všech forem domácího násilí je získat plnou kontrolu a moc 

nad druhou osobou. Při získávání těchto cílů používají násilné osoby nespočet 

metod, ovšem nejčastěji se uchylují k zastrašování, ponižování, fyzickému týrání  

a ubližování. Následuje rozdělení domácího násilí na jednotlivé formy, které  

se mohou během domácího násilí vyskytovat společně (Ševčík, Špatenková a kol. 

2011, s. 47). 
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 Psychické násilí: 

Nejčastější formou násilí je psychické násilí, které často není ojedinělé 

a doprovází ostatní formy domácího násilí. Projevem této formy násilí  

je obviňování, hrubé nadávání, zastrašování, ponižování, psychické vydírání 

(příkladem je vyhrožování rozchodem, únosem dětí, sebevraždou), zesměšňování 

či omezování svobodné vůle (Kotková 2014, s. 16). V podstatě se jedná o vyvolání 

duševního utrpení, a z tohoto hlediska lze tuto formu domácího násilí označit jako 

psychologické násilí. Nicméně některé formy psychického násilí jsou dokonale 

sociálně přijatelné, proto jsou důkazy psychického násilí těžko prokazatelné 

a evidentní. Po psychickém násilí nezůstávají na postižené osobě oděrky, fraktury 

nebo hematomy. Výsledkem působené psychického násilí je poškozené 

sebevědomí, sebedůvěra nebo sebeúcta postižené osoby (Ševčík, Špatenková a kol. 

2011, s. 49). 

 Sexuální násilí: 

Nejčastějším případem sexuálního násilí jsou partnerské vztahy. Vynucený 

pohlavní styk i mezi manželi se stává násilným činem a nespadá do kategorie 

plnění tzv. manželských povinností. Sexuální násilí bývá i formou psychického 

násilí, kdy se násilná osoba uspokojuje a ponižuje postiženou osobu. Sexuálním 

násilím se tedy zejména rozumí znásilnění, nedobrovolné donucení k pohlavnímu 

styku, používání nebo sledování pornografie (Kotková 2014, s. 17). Ze statistiky 

z USA vyplývá, že již třetina až polovina týraných žen byla alespoň jednou 

znásilněná svým partnerem. Z  tohoto hlediska je možné usoudit podobnou situaci 

v České republice. Nicméně se i muži mohou stát obětí sexuálního násilí, ačkoli 

tato problematika je citlivá a špatně empiricky prokazatelná (Ševčík, Špatenková  

a kol. 2011, s. 51) 
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 Fyzické násilí: 

Z hlediska zanechání stop patří fyzické násilí k nejlépe prokazatelným činům 

násilné osoby vůči postižené osoby. Pozůstatkem fyzického násilí jsou viditelné 

stopy jako jizvy, oděrky, podlitiny, fraktury, popáleniny a jiné. Častými projevy 

fyzického násilí jsou facky, řezání, pálení, škrábání, kroucení rukou, zavírání  

do tmavých místností, ohrožování zbraněmi nebo jinými předměty apod. (Čech 

2011, s. 8). Násilná osoba může projevit i sofistikovanější projevy fyzického násilí, 

čímž se rozumí i nebezpečné řízení vozidla opuštění postižené osoby v nesnadné 

situaci nebo nebezpečném místě (Ševčík, Špatenková a kol. 2011, s. 48). 

 Ekonomické násilí: 

Násilná osoba využívá ekonomickou situaci ve svůj prospěch a rozhoduje 

o všech základních potřebách postižené osoby. Zejména omezuje přístup 

k financím, nepřispívá na domácnost, rozhoduje nad výdaji a příjmy. V současnosti 

se hojně vyskytují případy, kdy v době trvajícího manželství si násilná osoba vzala 

vysokou půjčku a následně nesplácela. Jelikož smlouva o půjčce byla uzavřena 

v době trvajícího manželského svazku, vymahatelé požadují pohledávky  

na postižené osobě, kdežto násilná osoba není k dohledání a často mění místo 

pobytu (Čech 2011, s. 9-10). 

2.1.4 Znaky domácího násilí 

V každé rodině se čas od času objevují hádky, konflikty nebo výměna názorů. 

Nemusí to však znamenat, že jde o domácí násilí. Aby násilnické jednání mohlo 

být označováno za domácí násilí, musí být naplněno několik klíčových znaků 

domácího násilí. Např. Vitoušová (2011, s. 108) uvádí čtyři následující aspekty 

domácího násilí: 
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A. Opakování a dlouhodobost 

Nejedná se o jednorázový incident. Ten však může být právě projevem 

začínajícího domácího násilí. Ševčík, Špatenková a kol. (2011, s. 39) tento první 

klíčový znak pojmenovávají jako Historie domácího násilí: jedná se podle nich 

o dlouhodobou, opakovanou násilnou situaci s cyklickým vývojem, tzv. násilí  

na pokračování - „jedna facka domácí násilí nedělá“. 

B. Eskalace 

Eskalace čili tendence ke stupňování intenzity a četnosti násilí, kdy postupně 

dochází ke zhoršování situace. Po verbálním napadání se začínají objevovat první 

fyzické ataky, které se postupně zhoršují, zintenzivňují se a vyskytují se čím dál 

častěji a mohou nakonec ohrozit oběť na životě. 

Ševcík, Špatenková a kol. (2011, s. 39) také uvádějí tento klíčový znak domácího 

násilí a pojmenovávají ho jako Stupňování násilí. Poukazují na to, „…že v případě 

stupňování domácího násilí se nejprve jedná o útoky na lidskou důstojnost, jejichž cílem  

je osobu ohroženou sociálně izolovat a snížit její sebeúctu. Následně jde o útoky na zdraví, 

kdy je cílem danou osobu sankcionovat, a poté to může přerůst až v život ohrožující útoky, 

jejichž cílem může být likvidace oběti.“ 

C. Jasné a neměnné rozdělení rolí 

Domácího násilí se nedopouštějí obě strany, nejedná se tedy o „rvačku“ 

s rovnocennými účastníky nebo se střídajícími se rolemi. Je tu vždy jasné 

diferencování na osobu týranou, tj. osobu ohroženou domácím násilím, a druhou 

osobu, která ubližuje, tj. osobu násilnickou. 

Ševčík, Špatenková a kol. (2011, s. 39) s tímto bodem nesouhlasí. Uvádějí,  

že u partnerských a jiných vztahů, které v rámci domácího násilí popisujeme, 
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může jít o nevzájemné násilí (s jasně zachovanou dichtomií) a také o vzájemné 

násilí (reciproční). Podle nich není vždy na první pohled jasné, kdo je oběť a kdo 

agresor. V domácím násilí jde o moc a kontrolu, a o to, kdo a jakou moc a kontrolu 

uplatňuje. Není to vždy hrubá fyzická síla, občas i „slabá žena“ a „křehký stařík“ 

umějí využít svou psychickou převahu, rozvinuté vlastnosti dominance, 

manipulace apod. Ševčík a Špatenková tedy v tomto třetím bodě zdůrazňují spíše 

fakt, že se jedná o násilí mezi blízkými osobami, kteří jsou vzájemně propojeni 

citově, sociálně a ekonomicky. 

D. Neveřejnost 

Neveřejnost domácího násilí, tedy fakt, že místem, kde k násilí dochází,  

je společná domácnost je dalším klíčovým znakem. Domácí násilí je jevem 

latentním, tedy skrytým před společenskou kontrolou. 

Ševčík, Špatenková a kol. (2011, s. 41) sice s tímto bodem souhlasí, že se jedná  

o jev probíhající za zavřenými dveřmi domu či bytu a dá se říct bez svědků  

a důkazů. Tohle ovšem nemusí vždy platit, odehrává-li se domácí násilí mezi 

blízkými osobami již delší dobu, k incidentu může pak docházet i na veřejnosti, 

např. na rodinné oslavě atd. 

2.1.5 Příčiny domácího násilí  

Podle odborníků dochází k domácímu násilí mezi blízkými členy rodiny 

z důvodu kolísání intenzity emocí, kde se prolíná nenávist a láska. Konflikty, 

averze a animozity, které se vyskytnou v domácím prostředí, mohou způsobit větší 

problémy v dalších společenstvích. „Přežívání různorodých stereotypů, tabu a mýtů 

sehrávají významnou roli v této problematice.“ (Králíčková 2011, s. 7). Od konce 70. let  

se hledali různé příčiny vzniku domácího násilí, ovšem postupně se shrnuli  

do několika základních teorií (Voňková, Spoustová a kol. 2008, s. 46). 
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 Teorie individuálních faktorů: 

Teorie bere v úvahu identitu obou partnerů, jejich specifické rysy, vnitřní 

psychiku a také se zaobírá psychopatologií osobnosti. Tato teorie se zejména 

zabývá poznáním individuality osobnosti a psychopatologií obou partnerů. 

Faktory objasňující týrání partnera, nebyly doposud nalezeny (Voňková, 

Spoustová a kol. 2008, s. 46). 

 Teorie sociálně - kulturních faktorů: 

Teorie sociálně - kulturních faktorů hledá příčinu vzniku domácího násilí 

v kulturních postojích a také v sociálně strukturované nerovnoprávnosti 

ovlivňující vztahy mezi členy rodiny (Voňková, Spoustová a kol. 2016, s. 34). 

 Teorie sociálně - psychologických faktorů: 

Tato teorie se zabývá jak charakteristikou osobnosti, tak i sociální proměny, 

které vycházejí z dětství aktérů. Zážitky z dětství se promítají do mezigeneračního 

přenosu intimního násilí (Voňková, Spoustová a kol. 2016, s. 34). Z některých 

výzkumů lze usoudit, že ženy, které mají zkušenost s domácím násilí,  

se následnému vztahu s násilnou osobou vyhýbají, kdežto muži inklinují 

k dalšímu násilnému vztahu (Voňková, Spoustová a kol. 2008, s. 46). 

Později v moderním bádání vznikly teorie multifaktorové, jelikož na vzniku 

domácího násilí se nepodílí pouze samotná násilná osoba, ale celý komplex 

faktorů, které se navzájem prolínají a ovlivňují. Na základě toho patří 

k nejvýznamnějším teoriím teorie D. G. Duttona, představující čtyři roviny zdrojů 

a příčin domácího násilí (Střílková a Fryšták 2009, s. 17): 
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 Mikrosystémová rovina: 

Mikrosystémová rovina se zabývá a pramení z problémů rodiny a nebližšího 

sociálního prostředí jedince. V rodinném kruhu vznikají situace a okolnosti,  

u kterých členové rodiny neuplatňují mechanismy sociální kontroly. Jsou předem 

dané role, chování jednotlivých členů rodiny je regulováno rolovými předpisy. 

V rodinném kruhu se jednotliví členové dobře znají, dovedou předpokládat 

chování a reakce v krizových situacích a vědí, co si k sobě mohou dovolit.  

Na základě těchto skutečností se dovedou utěšit, ale i vzájemně zranit (Ševčík, 

Špatenková a kol.  2011, s. 37). 

 Makrosystémová rovina: 

Makrosystémová rovina se skládá z hodnot, postojů a kulturou uznávanou 

danou společností. Tato rovina předkládá, že domácí násilí je důsledkem 

patriarchálních hodnot a je založena na nadvládě mužů, a násilí páchané na ženách 

je tolerováno. Teorie nedokáže vysvětlit násilí v homosexuálních vztazích, a násilí 

páchané ženami na mužích nebo násilí mezigenerační (Kotková 2014, s. 20). 

 Exosystémová rovina: 

Exosystémová rovina se týká všech sociálních struktur, ve kterých se jedinec 

vyskytuje. V podstatě se jedná o bezprostřední sociální okolí jedince, například 

škola, vrstevní skupina, pracovní kolektiv, komunita. Exosystémová rovina 

představuje životní situace a neformální i formální sociální struktury. K rizikovým 

faktorům pro genezi domácího násilí patří nezaměstnanost, stres v práci, nízký 

příjem nebo problémy ve vztazích s ostatními členy rodinného kruhu (Kotková 

2014, s. 20). 
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 Ontogenetická teorie: 

Ontogenetická teorie hledá příčiny vzniku domácího násilí jak v charakteristice 

osoby násilné tak i postižené a dále se zabývá jejich vzájemnými interakcemi. 

Předpokladem pro ontogenetickou teorii je adaptace násilné osoby na řešení 

vzniklých stresových situací agresivním způsobem a zejména rizikovým faktorem 

pro vznik domácího násilí v dospělém životě je přímý kontakt v dětství (Ševčík, 

Špatenková a kol. 2011, s. 37). Ontogenetická rovina je ovlivněna jak 

mikrosystémem, ve kterém se mladý jedinec učí kooperaci s jeho sociálním 

prostředím, tak genetickými predispozicemi (Kotková 2014, s. 21). 
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2.2 Subjekty domácího násilí 

Již dávno neplatí, že obětí domácího násilí je vždy žena a násilníkem je muž, 

přestože se to může zpočátku jevit jako logické vzhledem k fyzické převaze mužů  

nad ženami. Níže si ukážeme, že nezřídka kdy i policisté či pomáhající 

profesionálové v oblasti problematiky domácího násilí mají problém odlišit, kdo  

je vlastně trýznitel a kdo je trýzněný. 

2.2.1 Osoba ohrožená domácím násilím  

Ohroženou osobou domácím násilím se rozumí každý jedinec, který je v přímé 

interakci s agresivním aktérem ve společné domácnosti. Partnerské vztahy,  

kde následně propukne domácí násilí, začínají lépe, než si dané osoby 

představovali anebo začínají jako ostatní vztahy (Ševčík, Špatenková a kol. 2011,  

s. 81). Klasifikovat oběti domácího násilí lze na základě literatury (Králíčková 2011, 

s. 9) na oběti: 

 podle pohlaví  

 podle věku  

 podle chování  

 podle vztahu  

 podle rovně viktimizace  

 podle životního stylu  

 svědek – přímý nebo nepřímý  

2.2.1.1 Profil oběti domácího násilí  

V případě oběti domácího násilí neexistuje jediný a konzistentní profil (Čírtková 

2008, s. 28). Touto osobou se potenciálně může stát každý člověk, nehledě  

na genderovou příslušnost, věk, rasu a jiné sociální či ekonomické kategorie. 

Nejdříve se v široké veřejnosti začalo mluvit o domácím násilí páchaném  

na ženách. Nadále se však ukázalo, že oběťmi se mohou stát např. senioři, děti, 
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muži, členy LGBT společnosti. Stejně jako u pachatele domácího násilí se považuje 

dětství jako jeden z rizikových faktorů. Zejména se jedná o vlastní zkušenost  

s násilnou osobou, buď jako svědek týrání nebo objektem týrání. Horší fyzické  

a psychické zdraví je typické pro oběti domácího násilí. Z hlediska manželského 

svazku se násilný partnerský vztah uvádí jako nejzávažnější stresor (Voňková, 

Spoustová a kol. 2008, s. 65). Profil týraného muže se v podstatě neliší od profilu 

týrané ženy. U obou profilů se jedná o vystavení se různé formě domácího násilí, 

jeho četnosti a intenzitě, kdy tyto faktory mají podstatný vliv na následnou kvalitu 

života ohrožené osoby. Ve srovnání pohlaví fyzickou převahou disponuje muž, 

proto není zřejmé, proč muž setrvává ve vztahu s agresivním partnerem. Důvodů 

pro toto rozhodnutí je několik. Prvním důvodem může být dřívější osobní 

zkušenost s domácím násilím, dále pocit budoucí stigmatizace, tendence chránit 

své potomky nebo značná psychická závislost na partnerce (Čech 2011, s. 22-24). 

Způsob vymanění se z vlivu agresora domácího násilí se skládá z několika 

procesů. Z pohledu nezúčastněné osoby se tento proces vymanění může zdát jako 

stagnující, ovšem žena situace postupně mění zásadním způsobem. Její pohled  

na situace a vztah s násilnou osobou se pomalu posouvá směrem k vymanění vždy  

po každém činu domácího násilí. Proces vymanění připomíná spíše spirálu. 

Vyhlídky na pokračování stávajícího vztahu bez násilí se vyskytují už ojediněle,  

a nastává chvíle uvědomění si bodu, kdy je ohrožená osoba dost uvědomělá  

a schopna vztah ukončit (Dufková a Zlámal 2005, s. 20). 

V důsledku vlastní zkušenosti s domácím násilím v dětství si dospělí jedinci 

vybírají nevhodné budoucí protějšky, kteří budou ve vztahu projevovat svou 

dominantnost agresí. Tím se opakuje zkušenost s násilím a vzniká syndrom 

naučené bezmoci, kdy si ohrožená osoba na základě se opakující skutečnosti osvojí 

rezignaci na odpor na agresivní chování partnera. Ohrožená osoba si přivlastní 

strategii vyhovění a přizpůsobení se agresivnímu chování a následně získá pocit 

bezmoci nad svým rozhodováním a životem (Kotková 2014, s. 22-23).  
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Z hlediska chování, vnímání a způsob prožívání patologického vztahu lze dle 

autorů (Bednářová a kol. 2009, Ševčík, Špatenková a kol. 2011) dále vymezit 

několik klíčových znaků, které jsou společné téměř pro všechny oběti domácího 

násilí:  

 Ztráta významu normy a hypersugestibilita: 

Izolace je podle Bednářové důležitým faktorem, který se stává v situacích 

domácího násilí klíčovou „zbrání“ v rukou násilnického partnera (Bednářová 2009, 

s. 16). Díky izolaci nemá oběť možnost konfrontace svého prožívání situace s tím,  

jak by ji vnímala nestranná osoba. Tímto ztrácí cit pro to, co je v partnerském 

vztahu normální, tedy co je normou. Denní normou se stává násilí a oběť pozvolna 

přijímá partnerův postoj, že jde o násilí zasloužené a opodstatněné. Dennodenní 

prožívání takových situací vede k rezignaci a paralyzaci veškerých obranných 

psychických schopností oběti a neguje její ochotu násilí čelit. Veškeré její úsilí  

je soustředěno na to, aby se co nejlépe chovala a nedávala důvod k dalším 

partnerovým útokům. Násilí je však jevem, který postrádá příčinu a logiku.  

Dle Ševčíka (Ševčík, Špatenková a kol. 2011, s. 43) se oběť stává hypersugestibilní 

vůči násilníkovi, který ji vštěpuje jiné hodnoty a způsoby chování. 

 Manipulace s realitou: 

V návaznosti na předchozí bod, kdy oběť ztrácí vnímání normy v partnerském 

vztahu, dostává se oběť postupně k tomu, aby manipulovala s realitou. Jde o to,  

že i nevysvětlitelné násilí má dle oběti údajně své logické a věcné důvody. Oběť 

často viní sama sebe z podílu na vzniku násilných incidentů („nic jiného  

si nezasloužím“) a věří tomu, že to ona ve vztahu selhala a vyprovokovala násilí. 

Podle Bednářové (2009, s. 18) je manipulace s realitou důležitým indikátorem 

domácího násilí. Upozorňuje, že u zinscenovaných obvinění z domácího násilí 

sebeobvinění poškozené osoby chybí. 
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 Zranitelnost: 

Domácí násilí narušuje závažným způsobem duševní integritu a stabilitu oběti. 

Snížené sebevědomí vede k omezování sociálních kontaktů a ke strachu a studu 

prozradit okolí, že něco není v pořádku. Dle Ševčíka (in Ševčík, Špatenková a kol. 

2011, s. 43) tato situace paradoxně vede k tomu, že oběť vnímá násilníka jako 

v podstatě jediného blízkého člověka, který o ní alespoň nějak jeví zájem. Toto ale 

vede k tomu, že se oběť sama zbavuje možnosti, jak si zachovat ostrůvky vlastní 

sebedůvěry. Zranitelnost oběti se promítá do neschopnosti oběti řešit včas problém 

fyzického a psychického týraní. Důsledkem pak je opožděné vyhledání pomoci, 

nekonzistentní a málo věrohodné vystupování při kontaktu s úřady a soudy, 

neustále se střídající se pocity lásky a nenávistí k násilníkovi a s tím i nejistota 

v postojích k momentálně prožívané situaci. 

2.2.2 Osoba násilná 

Každá osoba dopouštějící se domácího násilí v jakékoli formě na osobách 

blízkých se označuje jako násilná osoba. Laická veřejnost si pod pojmem Násilná 

osoba většinou představuje muže, ovšem i ženy mohou být pachateli domácího 

násilí (Kotková 2014, s. 23). 

Některé motivy, osobnostní charakteristiky a chování jsou pro domácí násilí 

i pachatele domácího násilí společné (Voňková a Spoustová 2008, s. 49-50): 

 extrémní žárlivost 

 víra v tradiční, patriarchální rodinu 

 nedostatečná kontrola reakcí na podněty 

 užívání pohlavního styku jako prostředku ke zvýšení sebeúcty 

 slabá funkce ega a nízká sebeúcta 
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 reakce na stres, kterou násilná osoba řeší užitím alkoholu a následným 

útokem na druha 

 zastávání mužské nadřazenosti a dominance 

Ve společnosti se lidé domnívají, že domácí násilí se vyskytuje pouze v sociálně 

slabých nebo sociálně vyloučených rodinách. Násilnou osobou může být pouze 

primitiv, analfabet a slaboch. Tato představa o násilné osobě je nesprávná 

(Střílková, Fryšták 2009, s. 19), jelikož pachatel domácího násilí se ve společnosti 

prezentuje jako konformní člověk, ovšem v domácím prostředí je na svého druha 

násilnický (Voňková, Spoustová a kol.  2016, s. 39-40). Násilné osoby často své 

chování popírají anebo bagatelizují. Také své jednání vysvětlují ztrátou kontroly 

nad stresovou situací nebo požitím drog nebo alkoholu (Voňková, Spoustová a kol.  

2008, s. 51). 

Na základě reprezentativního výzkumu Saunderse, byly vyvozeny tři skupiny 

násilných mužů (Ševčík, Špatenková a kol. 2011, s. 74): 

 Prvním typem jsou emociálně nestálí násilníci, kdy tito muži jsou více 

deprimováni, emočně velmi labilní a dále trpí úzkostí. Emočně nestálí 

násilnici se předně vyžívají v psychickém domácím násilí i emociálním 

domácím, kdežto fyzickému násilí se dopouštějí zřídkakdy. V partnerských 

vztazích se často emočně nestálí násilníci cítí nespokojeně, proto svou 

vzniklou deprivaci musejí násilně směřovat na svou partnerku. Tento typ 

násilníka představuje čtvrtinu všech násilníků dopouštějících se domácího 

násilí a kladně reagovali na nabízenou pomoc. Dále se vyznačují menším 

defenzivním chování a nevyhledávají omamné látky, jako jsou grogy nebo 

alkohol. 

 Druhým typem násilných mužů jsou výhradně rodinní násilníci. Podle 

Saundersova výzkumu tomuto typu odpovídá polovina všech mužů 

páchající domácí násilí. Tito jedinci vykazují nižší úroveň závislosti, 
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agresivity i deprese. V rodinném kruhu zastávají vyšší hierarchické 

postavení a dopouštějí se násilného chování buď na svých dětech, nebo 

partnerkách. Ke svému sociálnímu okolí se chová dle společenských norem  

a neprojevuje se jeho násilná povaha (Ševčík, Špatenková a kol. 2011, s. 74). 

Klasickému pachateli domácího násilí chybí tolerance, empatie, altruismus  

a platí na něj pragmatičtější přístup. Tento typ pachatele se také označuje 

jako násilník dvojí tváře (Voňková, Spoustová a kol. 2016, s. 39-40). 

 Poslední typem jsou obecně násilní muži. Svoji násilnou povahu projevují jak 

v rodinném kruhu, tak ve společnosti. Nekonformní chování násilné osoby 

často vede k záznamu v rejstříku trestů. Důvodem agresivního chování  

je osvojení si tohoto chování jako prostředek k dosažení kýženého cíle  

a mnozí z násilníků v dětství trpěli týráním. Většinou násilníci inklinují 

k požívání alkoholu a mohou disponovat poruchou osobnosti (Ševčík, 

Špatenková a kol. 2011, s. 74). 

Z hlediska situace domácího násilí se podle Šmolky rozlišují tři základní zdroje 

násilného chování (in Voňková, Spoustová a kol. 2016, s. 50): 

 Drobná mozková poškození. Násilná osoba po agresivním činu svého 

jednání lituje a v některých případech si násilník nepamatuje inklinovanou 

dobu svého chování. Ovlivnit tento defekt lze vhodnou léčbou u psychiatra 

nebo neurologa. 

 Trvalé osobnostní založení, získané výchovou i dědičností. 

 Vzájemná interakce obou partnerů neboli dyadické reakce, kdy se vzájemně 

nahrazuje provokace a následná reakce. Párová terapie lze doporučit pouze 

v rané fázi, i když někteří psychologové doporučují separovanou léčbu. 

Násilnou osobou se prakticky může stát kdokoli z nás. Z výzkumů vyplývá,  

že stále převažují násilní muži nad násilnými ženami a násilní rodiče nad dětmi 

(Střílková, Fryšták 2009, s. 21). 
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2.3 Legislativní rámec postupu Policie ČR v  případech 

domácího násilí 

Ševčík, Špatenková a kol. (2011, s. 132) uvádějí, že v České republice je ochrana 

před domácím násilím založená především na principu ochrany osoby ohrožené 

domácím násilím, a to v jejím přirozeném prostředí, tedy bezprostředně  

ve společné domácnosti, kterou oběť dosud sdílela s osobou násilnickou.  

Ze společné domácnosti, kde k násilí docházelo, odchází na určitou dobu 

násilnická osoba, nikoliv oběť, jak tomu bylo před rokem 2007, tedy před účinností 

zákona na ochranu před domácím násilím. Před přijetím tohoto zákona bylo 

možné se právní cestou bránit pouze po prokázání útoku na zdraví nebo život, 

neboť naplnil skutkovou podstatu některého z přestupků nebo trestných činů. 

Zákon na ochranu před domácím násilím se skládá ze tří základních pilířů 

ochrany: Policií ČR, pomoc Intervenčních center a nakonec Soudů. V souvislosti  

se zvoleným tématem této bakalářské práce se dále budu zaměřovat na první pilíř 

ochrany před domácím násilím, tedy na zásahy Police ČR, které se uskutečňují buď 

na žádost samotné ohrožené osoby, jejích rodinných příslušníků či jiných osob  

a institucí. Jeho cílem je v prvé řadě zastavit aktuální násilí v rodině či společné 

domácnosti, a to formou vykázání násilné osoby. 

2.3.1 Institut vykázání 

Policie České republiky je oprávněná dle § 44 - 47 zákona č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky, po vyhodnocení situace použít institut vykázání. 

„Vykázání představuje intervenci ze strany státu jako reakci na aktuálně páchané násilí  

a budoucí hrozící nebezpečí vyplývající pro ohroženou osobu ze soužití s osobou násilnou. 

Tento úkol byl svěřen policii České republiky jako instituci, která má nejlepší předpoklady 

pro vstup do násilného vztahu a iniciaci dalších navazujících opatření.“ (Šedivá a kol. 

2007, s. 13.) 
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Úkon vykázání patří mezi oprávnění Policie ČR, které dokáže na jedné straně 

velmi účinně řešit v danou chvílí zajištění bezpečí ohrožené osoby, na druhou 

stranu však může chybným posouzením situace negativně poznamenat životy 

dotyčných osob. Situace a zásahy u případů domácího násilí jsou velmi náročné  

a nejednoznačné. Policista musí umět hodně komunikovat nejen s osobou 

násilnickou, nýbrž také s obětí domácího násilí. Přičemž způsob komunikace  

a celkový přístup policisty na místě incidentu může ovlivňovat další ochotu  

a iniciativu oběti řešit svoji situaci. Ševčík, Špatenková a kol. (2011, s. 136)  

se zmiňují o náročné zákonem dané administrativě ve věcech domácího násilí,  

což je důvodem proto, aby zasahující policisté ve výjezdových vozidlech měli 

připravené tzv. výjezdové desky k incidentům se znaky domácího násilí, kde 

mívají k dispozici instrukční karty pro výjezd (praktická doporučení pro výjezd, 

postup při vykázání v bodech), letáky pro ohrožené osoby, instrukční kartu SARA 

DN (o které bude řeč v samostatné podkapitole této bakalářské práce), tiskopisy 

pro vykázání apod. Vše výše popsané dokazuje, že zásahy u situací domácího 

násilí jsou velmi specifické, psychicky náročné a vyžadují pečlivou průpravu 

příslušníků Policie ČR. 

2.3.2 Postup Policie po oznámení incidentu domácího násilí  

Policie ČR je povinná přijmout oznámení o incidentu domácího násilí. Po přijetí 

oznámení policista vyhodnotí hrozbu nebezpečného útoku a hrozbu zvlášť 

závažného útoku. Všechna oznámení učiněná přes linku 158 jsou přijímána 

operačním střediskem a jsou dále předána věcné příslušnému policistovi. Ten musí 

dále usilovat o získání všech potřebných informací k oznámenému incidentu. Tyto 

informace získává prostřednictvím lustrace v dostupných evidencích Policie ČR, 

aby zjistil, zda byl u daných osob v minulosti řešen podobný incident  

či realizováno vykázání, zda násilnická nebo ohrožená osoba nejsou držiteli 

střelných zbraní nebo pachatelé násilné trestné činnosti atd. Získané informace 

jsou v praxi předávány policistům, kteří vyjíždí na místo incidentu cestou dozorčí 
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služby či operačního střediska. Tyto informace jsou klíčové pro připravenost 

zasahujících policistů a pro správné posouzení a řešení problémů na daném místě 

incidentu. 

Po příjezdu na místo incidentu si zakročující policista vyžádá souhlas ke vstupu 

do společné domácnosti. Policista většinou žádá tento souhlas od oznamovatele 

incidentu. V případě, že společné obydlí má více uživatelů, ke vstupu stačí souhlas 

kteréhokoliv z nich. V případě, že zakročující policista souhlas nedostane,  

je na jeho uvážení, zda využije oprávnění dle § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, které mu umožňuje vstup do společného obydlí bez souhlasu 

uživatele a provedení úkonů či opatření, jestliže věc nesnese odkladu a vstup  

do obydlí je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob. Pokud nelze učinit 

objektivní závěr o hrozícím nebezpečí pro zdraví nebo život osob za zavřenými 

dveřmi, policista kontaktuje operační středisko, které se následně pokusí spojit  

s ohroženou osobou. 

Po vstupu do obydlí musí zakročující policista zajistit nejdříve oddělení 

násilnické osoby od ohrožené, a to nejlépe tak, aby se tyto osoby navzájem 

neslyšely ani neviděly. Je to důležité pro zamezení dalších atak na ohroženou 

osobu ze strany osoby násilné. V případě zjištění přítomnosti ve společném obydlí 

nezletilých osob je nezbytné tyto nezletilé osoby oddělit od osoby násilnické. Dále 

je nutné zjistit, v jakém stavu jsou a zda nebyly přímo dotčeny násilnou situaci. 

V případě, jestli policista zjistí zranění osob, je povinen neodkladně zajistit jejich 

lékařské ošetření. Všechna tato opatření pomáhají v prvé řadě zajistit celkové 

uklidnění situace na místě incidentu a také se tím předejde ovlivňování výpovědi 

ohrožené osoby. 

Po provedení těchto prvních základních opatření musí policista ověřit totožnost 

osob, které se nacházejí na místě incidentu. Následně je policista dle § 61 zákona č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky vyzve k podání vysvětlení o incidentu.  
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Toto vysvětlení podávají zúčastněné osoby odděleně. Tímto krokem policista 

získává klíčové informace, pomáhající posoudit rizika násilí a přítomnost znaků 

domácího násilí, které odlišují právě domácí násilí od běžných hádek, konfliktů, 

rvaček nebo tzv. italské domácnosti. Pokud policista pojme podezření, že daný 

incident nese zjevné známky domácího násilí, musí se policista ujistit, kdo  

je osobou ohroženou a kdo agresorem. Např. zjevné poškození inventáře bytu  

a osobních věcí policistovi napoví, kdo je násilnou osobou a nastíní případný 

průběh předchozích událostí. 

V případě, jestli se násilná osoba zdržuje v obydlí ohrožené osoby neoprávněně, 

musí ji policista vyzvat, aby toto obydlí opustila. Zároveň ji musí poučit,  

že neoprávněným setrváním v obydlí ohrožené osoby se může dopustit trestného 

činu porušování domovní svobody dle § 178 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Zasahující na místě incidentu policisté mají možnost ba dokonce povinnost 

konzultovat svůj postup v dané věci ihned telefonicky s příslušným specialistou. 

V případě vzniku podezření z domácího násilí, postupuje policista následně 

využitím zákonných prostředků, a to vykázáním. 

2.3.3 Postup Policie při vykázání násilné osoby  

Při úkonech a krocích souvisejících s vykázáním postupuje PČR dle metodické 

příručky č. 1/2010 vydané ředitelem ředitelství pořádkové policie Policejního 

prezidia České republiky k realizaci závazného pokynu policejního prezidenta  

č. 166/2009 o provádění úkonu vykázání.  V situaci realizace institutu vykázání  

a dalších souvisejících s ním úkonů, je Policie dle § 47 odstavce 2 zákona  

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky povinná zajistit přítomnost nezúčastněné 

osoby, která by vystupovala jako svědek. Tento úkon lze provést i bez 

nezúčastněné osoby, a to v případě, pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení a také, 

pokud by v souvislosti se zajišťováním přítomnosti nezúčastněné osoby hrozilo 

vyhrocení situace a eskalace konfliktu. Nebo také v případě, že by zajišťování 
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přítomnosti nezúčastněné osoby bylo spojeno s nepřiměřeně dlouhou čekací 

dobou. Podmínkou při tom je, že nezúčastněnou osobu nesmí být příslušník PČR. 

Následně je policista povinen ústně oznámit násilné i ohrožené domácím 

násilím osobě o úkonu vykázání, přičemž je povinen je poučit o jejich právech  

a povinnostech dle § 45 a 46 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Následně je nezbytné, aby vydal potvrzení o vykázání. Potvrzení má charakter 

propisovacího formuláře a je součástí výjezdových desek, které nosí policista  

s sebou před výjezdem na místo, kde se incident nebo delikt odehrává. Součástí 

výjezdových desek je také vzor poučení pro násilnou i ohroženou osobu. Ohrožená 

osoba musí být poučená o možnosti podání návrhu na vydání předběžného 

opatření dle § 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále také o možnosti 

využití sociálních služeb. Policista je dále dle § 46c zákona 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky povinen ohroženou osobu informovat o následcích v případě 

uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimž se při vykázání přihlíží. 

Potvrzení o vykázání spolu s písemným poučením předá policista ohrožené 

i vykázané osobě, obě osoby se s obsahem dokumentů seznámí a podepíší je. Další 

výtisk podepsaný oběma osobami se založí ke spisu. Policista následně poučí 

vykázanou osobu o možnosti vyzvednutí kopie úředního záznamu o průběhu 

úkonu vykázání u příslušného útvaru policie. V některých případech, zejména 

v těch emočně a psychicky vypjatých, kdy vykázána i ohrožená osoba odmítají 

podepisovat nebo převzít výše uvedené potvrzení nebo poučení, učiní pak 

policista o tomto faktu poznámku v potvrzení o vykázání. 

V případě, že vykázaná osoba nesouhlasí s vykázáním, poskytne ji policista dle 

§ 44 odstavce 5 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky možnost podat  

ve věci námitky. Vykázaná osoba to může učinit ústně podáním námitky na místě, 

o čemž policista udělá poznámku v potvrzení o vykázání nebo také volně  

na samostatný papír, který se poté přiloží ke spisu. Druhou možností  
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pro vykázanou osobu je písemné podání námitky, a to do tří dnů od převzetí 

potvrzení o vzkázání u místně příslušného vedoucího územního odboru 

příslušného krajského ředitelství policie. Následně vyzve policista vykázanou 

osobu k vydání klíčů od společného obydlí a tento fakt zaznamená v potvrzení  

o vykázání. Pokud by vykázaná osoba klíče nevydala, musí policista opět o tomto 

učinit poznámku a sepsat také z jakých důvodů osoba odmítla vydat klíče. Před 

tím, než opustí vymezený prostor má vykázaná osoba právo si z obydlí vzít osobní 

věci a věci potřebné pro hygienu, dále cennosti, mobilní telefon, doklady. Policista 

přitom určí odpovídající dobu pro shromáždění a vyzvednutí těchto věcí a vyzve 

vykázanou osobu, aby opustila společné obydlí. Při tomto policista zajistí, aby  

si vykázaná osoba ze společného obydlí neodnesla věci, které by byly nezbytné  

či důležité pro trestní nebo přestupkové řízení. 

Po provedení výše uvedených nezbytných úkonů musí policista dle § 44 

odstavce 4 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky určit prostor, na který  

se institut vykázání má vztahovat, i včetně bezprostředního okolí společného 

obydlí. Jedná se přilehlé ulice vedle obydlí, případně přilehlou zahradu, terasu, 

stanovený počet metrů od obydlí apod. Rozsah tohoto prostoru je určován podle 

míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem. Vykázání 

trvá deset dnů, přičemž počátkem této lhůty je den následující po dni, v němž  

k vykázání došlo. Vykázání osoby je ukončeno v 00:00 hod. desátého dne. Lhůta 

pro vykázání se stanoví na základě návrhu ohrožené osoby na vydání 

předběžného opatření soudu. Desetidenní lhůtu však nelze zkrátit  

(ani se souhlasem nebo žádostí ohrožené osoby). Vykázaná osoba se nesmí 

pokoušet ohroženou osobou kontaktovat. Toto poskytuje ohrožené osobě prostor  

a také čas ke zvážení následujících kroků a řešení situace, která se odehrávala  

do uplatnění institutu vykázání. 

Pokud by násilná osoba odmítla opustit obydlí nebo by svůj pobyt v něm 

bezdůvodně protahovala, musí policista tuto osobu informovat, že pokud by takto 
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činila i nadále, může být dle § 52 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

použito donucovacích prostředků a také zajištění osoby k prosazení institutu 

vykázání. V případě, že vykázaná osoba přesto neuposlechne, smí policista využít 

donucovacích prostředků a vyvést ji ze společného obydlí a vymezeného prostoru. 

Poté policista nabídne vykázané osobě seznam ubytovacích zařízení a s tím 

související nezbytnou součinnost. Od vykázané osoby dále dle § 45 odstavce 3 

zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky vyžádá adresu pro doručování. 

Stává se však, že vykázaná osoba není přítomna vykázání. V tomto případě 

musí policista zjistit místo jejího možného výskytu, a to z důvodu předání poučení 

o právech a povinnostech při vykázání, a také pro předání potvrzení o vykázání. 

Informaci o provedení vykázání lze ověřit na čísle tísňového volání 158. 

Následně po všech uvedených úkonech, musí policista o vykázání informovat 

dozorčí službu a také operační středisko. Dozorčí služba následně zajistí vložení 

těchto informací do informačního systému Evidence trestního řízení (zkr. ETŘ), 

sloužící pro zpracování spisové dokumentace. 

Jak již bylo uvedeno výše, smí vykázaná osoba samozřejmě podat námitky proti 

vykázání. Smí to učinit ústně na místě incidentu, což se zaznamená do potvrzení  

o vykázání a policista neprodleně tuto námitku předá v pracovní době vedoucímu 

územního odboru cestou přímého nadřízeného. V době mimo službu vedoucího 

územního odboru lze námitku předat dosahovému služebnímu funkcionáři. 

V případě, že vedoucí místně příslušného odboru shledá, že podmínky  

pro vykázání nebyly naplněné, vykázání zruší a vyrozumí o tomto faktu obě  

osoby - násilnou i ohroženou. 

Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí musí policista dle § 47 

odstavce 3 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky poslat kopii úředního 

záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je příslušný 
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k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření podle občanského 

soudního řádu. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii 

úředního záznamu o vykázání ve stejné lhůtě také příslušnému orgánu  

sociálně - právní ochrany dětí. Následně policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání musí 

provést kontrolu, prostřednictvím které zjistí, zda-li vykázaná osoba neporušila  

a neporušuje povinnosti vyplývající z vykázání. 

2.3.4 Postup Policie ve zvláštních případech  

Jde o zvláštní situace a incidenty, kdy k projevům domácího násilí dochází např. 

na návštěvě příbuzných, na dovolené v hotelu apod. Tyto případy jsou specifické 

tím, že se místo a prostor, ze kterého se násilná osoba vykazuje liší od místa,  

ve kterém se zrovna nachází. Pokud incident naplnil znaky domácího násilí  

a podmínky pro vykázání jsou splněné, policista i v této situaci násilnou osobu 

vykáže ze společného obydlí, nikoli však z hotelového pokoje. 

Jestliže je společné obydlí násilnou osobou využíváno jako místo nebo sídlo pro 

podnikání a nelze fakticky i fyzicky toto místo oddělit od společného obydlí, smí 

policista násilnou osobu vykázat i z tohoto prostoru. V této situaci je vhodné,  

aby policista tento fakt odůvodnil v potvrzení o vykázání. V těchto specifických 

situacích o vymezení prostoru vykázání musí policista dobře zvážit také následný 

finanční postih a vliv tohoto rozhodnutí na rodinu. 

Mezi další zvláštní případy patří i to, když pachatel deliktu domácího násilí 

není úplně „klasickou“ násilnou osobou. Např. násilníkem může být nezletilá 

osoba. Policista smí i tuto osobu vykázat ze společného obydlí, avšak musí  

ji předat orgánu sociálně - právní ochrany dětí. Další zvláštní případ je, pokud 

ohroženou osobou je starý, nemocný nebo nemohoucí člověk, závislý na péči  

a pomoci vykázané osoby a pokud tuto péči a pomoc nemůže ohrožené osobě 

zajistit jiná osoba. V takové situaci musí policista uvědomit odbor sociální péče 

příslušného obecního nebo městského úřadu, který nezbytnou péči ohrožené osobě 
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poskytne. Pokud k vykázání dojde v nočních hodinách a nebude proto možné 

příslušný odbor sociální péče vyrozumět, musí policista zajistit ohrožené osobě 

převoz do zdravotnického zařízení. O tomto faktu poté vyrozumí příslušný odbor 

sociální péče. 
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2.4 Psychologické hledisko při zasahování Policie ČR 

v situacích domácího násilí  

Jednání s osobou, která právě zakusila krizový zážitek a byla přímo ohrožená 

situací domácího násilí je velmi náročné, stejně jako jednání s násilnickou osobou, 

která se deliktu domácího násilí dopustila. Pro policisty je dobré vědět dopady 

domácího násilí na psychické a fyzické zdraví oběti, na její život, na chování, 

vnímání a citové prožívání, které se v důsledku prožitího násilí mění (Bednářová  

a kol. 2009, s. 18). V okamžiku zásahu u případu domácího násilí by to mohlo 

pomoct snadněji pochopit chování oběti a motivaci k tomuto chování. 

2.4.1 Dopad násilnického jednání na oběť  

Domácí násilí je velmi specifickým jevem. Oběť domácího násilí se vždy chová 

jinak, než např. oběť loupežného přepadení, znásilnění nebo jakéhokoliv jiného 

deliktu. Vitoušová (Čírtková, Vitoušová 2007, s. 110) upozorňuje, že zakročující 

policisty může zmást nepřesvědčivý projev osoby ohrožené domácím násilím, její 

ambivalentní postoj k násilnické osobě se sklonem omlouvat násilí. Podle 

Vitoušové se oběť domácího násilí časem odnaučí vyjadřovat přímo své pocity,  

je velmi ochotná vyhovět druhým (souhlasí bez výhrad se vším,  

co je jí navrhováno), při své výpovědi se snaží minimalizovat učiněné násilí. 

Důvodem je podle Vitoušové stud za to, že se to děje v domácnosti oběti, že byla 

potřeba vyhledat pomoc třetích osob. Při setkání se situaci domácího násilí může 

vzniknout nebezpečí, že zakročující policisté mohou mít „…problém uvěřit,  

že se něco takového děje.“ (Čírtková, Vitoušová 2007, s. 110), nebo věřit spíše verzi 

násilnické osoby, která se za přítomností třetích osob může chovat a vyjadřovat 

slušně, tím více, pokud nemá kriminální minulost („fenomén dvojí tváře“). 

Viktimizace: 

Pojmem Viktimizace označujeme proces, při kterém se potenciální oběť 

domácího násilí stává skutečnou. Jedná se o zvláštní jev, kdy vnímání oběti  
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je ovládáno patologickou logikou násilného vztahu a je navazováno na jakousi 

„loajalitu“ vůči násilné osobě (Voňková, Spoustová 2008, s. 66). Toto vše tvoří 

bariéru, která brání oběti vymanit se z patologického vztahu. Dále jsou také jiné 

příčiny, umocňující a eskalující daný proces- emocionální, finanční aj. závislost 

oběti na násilníkovi, a také střídající se období klidu, lásky, násilí, usmíření, tedy již 

zmiňované cykly lásky a nenávisti. To znamená, že na procesu viktimizace  

se v podstatě určitým způsobem podílí chování oběti, někdy je tato situace 

označována jako vina nebo „zavinění“ oběti. Přičemž pojem „zavinění“ nemá nic 

společného s legislativním termínem zavinění, nýbrž souvisí s chováním oběti, 

které na násilníka působí někdy provokativně, jindy však oběť žádnou příčinu 

k násilí nezavdává (Voňková, Spoustová 2008, s. 68). 

Proces viktimizace má svou dynamiku, která daleko přesahuje přímé 

a bezprostřední důsledky spáchaného deliktu. Oběť začne vnímat realitu 

zkresleným a zmanipulovaným úhlem pohledu, začne se sama obviňovat  

za emocionální výbuchy násilníka, a to proto, aby nalezla pro sebe pochopitelné 

vysvětlení situace, v níž se nachází. Dle Čírtkové (2004, s. 189-190) rozlišujeme dvě 

fáze procesu viktimizace: 

 Primární viktimizace, což je psychická nebo fyzická újma způsobená 

bezprostředně násilníkem, a to jaký přímý důsledek deliktu domácího násilí. 

 Sekundární viktimizace, což znamená újmu vznikající v v důsledku 

neodborné reakce a zacházení s oběti ze strany formálních institucí. 

Čírtková (2004, s. 189) uvádí, že zdrojem sekundární viktimizace může být např. 

nevhodné a neprofesionální jednání policistů, zahrnující netaktní a necitlivý 

přístup, nevhodnou komunikaci, nesrozumitelné objasnění následujícího průběhu 

vyšetřování apod. Dalším zdrojem druhotného poškození psychiky oběti může být 

způsobováno reakcí neformálního sociálního okolí, tedy to, jak na události reaguje 
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nejbližší okolí oběti, nebo také traumatizující projednávání a opětovné prožívání 

bolestivého zážitku u soudu. 

Na základě psychologického rozboru činu, kdy se oběť dále musí vyrovnávat 

s následnými událostmi, prožitím stresové situace, byla zavedena třetí fáze. Jedná 

se o terciární viktimizaci, během které se oběť vyrovnává s kritickou zkušeností i 

přes odškodnění, uzdravení nebo nápravě trestného činu (Čírtková 2004, s. 190). 

Čírtková (2004, s. 190) dále v souvislosti s procesy primární a sekundární 

viktimizace rozlišuje primární a sekundární rány. Podle jejího názoru pomocí 

těchto dvou pojmů lze srozumitelněji objasnit, v čem tkví rozdíl mezi první  

a druhou fázemi viktimizace a v čem jej jejích psychologická podstata. 

Primární rány se dále člení na tři druhy: 

 Fyzická újma, tedy narušení fyzické integrity od lehčích zranění k těžkému 

ublížení na zdraví anebo dokonce k usmrcení. 

 Finanční újma čili poškození nebo ztráta majetku (ale také ušlý zisk anebo 

náklady na uzdravení se). 

 Psychická újma, tedy emocionální poškození nezahrnující narušení fyzické 

integrity oběti, např. ztráta pocitu bezpečí v kruhu blízkých, ztráta pocitu 

autonomie, bezmocnost, rozčarování, neschopnost se samostatně 

rozhodovat, vznik vnitřního pocitu zneuctění apod. Fyzicky se tento druh 

újmy může projevovat např. nespavosti, vznikem úzkostlivých fobií, 

plačtivosti, snížením pracovní výkonnosti atd. 

Sekundární rány jsou dle Čírtkové výlučně psychologického rázu. Jsou tvořené 

třemi druhy pocitů: 

 Pocit nespravedlnosti, který může u oběti vznikat v průběhu vyšetřování 

nebo soudního líčení. Tento pocit oběť získává především kvůli nedostatku 
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informací, opožděnému nebo odloženému soudnímu stání, vyšetřování 

pachatele na svobodě, nízký nebo dokonce podmínečný trest. 

 Pocit nedůstojnosti, který může vznikat v důsledku necitlivě a netaktně 

vedeného výslechu. Pocit ponížení a ztráty lidské důstojnosti mimojiné může 

umocňovat také nevhodná reakce blízkého okolí oběti. Obecně totiž platí,  

že se lidé snaží vyhnout se kontaktům s osobou poškozenou trestným činem 

(Čírtková 2004, s. 190), jelikož podvědomě laicky předpokládají, že nese také 

díl odpovědnosti a viny za to, co se ji přihodilo. Oběť pak nenachází 

pochopení v kruhu blízkých, což vede k prohloubení pocitů nedůstojnosti 

a ponížení. 

 Pocit izolace navazuje na výše zmíněný mýtus o spolupodílu poškozené 

osoby na její viktimizaci. Vztahy oběti a jejího okolí se mění, vytrácí  

se přirozenost při jednání a konverzaci. Oběť pozoruje tendenci, že se jí okolí 

spíše vyhýbá. Takto vznikají pocity osamění a izolace, a konec konců se oběť 

utvrzuje ve svých domněnkách, že kritická událost bytostně změnila  

ba zničila vše. „… (Oběť) prožívá vnitřní psychickou dezintegraci, která zpětně 

vyvolává nepříjemné pocity v těch, kdo jsou s postiženým v kontaktu a snaží  

se mu pomoct.“ (Čírtková 2004, s. 191). 

Syndrom týrané osoby:  

Ukázali jsme si, že domácí násilí není zpravidla ojedinělým incidentem, nýbrž  

se jedná o cyklický jev, kdy se střídají projevy lásky a péče s projevy agrese, 

psychického a fyzického týrání. Zkušenost s opakovanými a dlouhodobými akty 

fyzického násilí nebo psychického trýznění vede u oběti k rozvoji tzv. Syndromu 

týrané osoby (battered person syndrome). Tuto koncepci poprvé popsala L. Walker 

v letech 1979-1984, která však původně hovořila o syndromu týrané ženy (battered 

woman syndrome, zkr. BWS). V polovině 90. let ve Spojených státech Amerických 

začínají objevovat první kritici BWS. Podle nich daná koncepce trpí několika 

závažnými nedostatky. Dle nich neexistuje jednotný profil týrané ženy, stejně jako 
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samotný pojem BWS je příliš neurčitý a nejasný. Dále podle kritiků slovo 

„syndrom“ vytváří u veřejnosti a u samotné oběti dojem, že se jedná  

o psychopatologii. Přes veškerou kritiku se koncepce BWS využívá dodnes, přesto 

však prošla určitými změnami. V moderní době v odborné literatuře se setkáváme 

spíše s termínem „syndrom týrané osoby“ nebo „syndrom týraného partnera“.  

Dnes již dle Čírtkové (2008, s. 27) tedy není syndrom vázán na gender, nýbrž  

je spojen s opakovanou zkušeností s traumatizujícím násilím, kterého se na oběti 

dopouští životní partner/partnerka, manžel/manželka apod., tedy blízka osoba. 

Syndrom týrané osoby lze definovat jako „soubor specifických charakteristik 

a důsledků zneužívání, jež vedou ke snížené schopnosti daného jedince efektivně 

reagovat na prožívané násilí“. (Ševčík, Špatenková a kol. 2011, s. 42). Dle Čírtkové 

(2008, s. 28) tento syndrom nepředstavuje přesný diagnostický termín, začleněný 

do oficiálních diagnostických systémů D-S-M IV nebo ICD-10. V tuto chvíli má 

statut viktimizačního syndromu (stejně jako např. „syndrom týraného  

a zneužívaného dítěte“, „syndrom znásilněné osoby“ nebo „syndrom rukojmích“). 

Nejedná se tedy o diagnózu ve smyslu zdravotní normy. Viktimizační syndrom 

konstatuje, že „daná osoba se stala obětí určitého druhu násilí, a že její duševní stav  

a mentální pochody jsou touto traumatizací pozměněné (poškozené)“ (Čírtková 2008,  

s. 28). To znamená, že po prožití situace domácího násilí oběť má psychické 

následky a traumatizující zkušenost ovlivnila výkonnost a fungování její psychiky. 

Je nutno však podotknout, že vznik tohoto syndromu není automatickým 

následkem jakéhokoliv domácího násilí. Nemusí se nutně projevit u každé oběti 

(Čírtková 2008, s. 27). Na jeho vzniku se podílí především: 

 Typ domácího násilí 

 Typ previktimní osobnosti (tzn. jakým člověk byl před zkušeností s domácím 

násilím) 

 Kulturní a sociální kontext, reakce sociálního okolí  
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Syndrom připoutání: 

Přestože dle Čírtkové vznik syndromu týrané osoby se netýká všech obětí 

domácího násilí, můžeme tvrdit, že situace domácího násilí vždy zanechávají stopy 

na psychice obětí. Dle Voňkové a Spoustové (2008, s. 72) je potřeba prolomit klišé, 

že oběť zůstává s násilníkem z pohodlnosti nebo z důvodu, že se jí vlastně týrání 

líbí. Důvodem setrvání v násilném vztahu je zejména strach z ještě většího utrpení, 

který oběť ochromuje a brání jí odejít (Voňková, Spoustová 2008, s. 72). Dále jsou 

zde již zmiňované pocity studu, zneuctění, nespravedlnosti, obavy ze sociální 

izolace, ze společenského nepochopení ba odsouzení. V situaci, kdy se opuštěný 

násilník rozhodne způsobit oběti morální újmu a přesvědčit policii, soudy, blízké 

okolí, že oběť není schopná se postarat o sebe nebo dětí, že je nezodpovědná, 

v podstatě rozvrací vztah, pak je odchod oběti velmi komplikovaný ba dokonce 

nemožný. Voňková a Spoustová. (2008, s. 72) tento fakt označují za syndrom 

připoutání vyznačující se: 

 loajalitou k násilníkovi 

 neschopnost vyhledat pomoc venku 

 neschopnost opustit vztah 

Výsledkem výše uvedených bodů je pocit izolace a rezignace. Oběť se do svého 

trápení zakuklí (Voňková, Spoustová a kol. 2008, s. 72). Nesprávná reakce blízkého 

okolí pouze přidává olej do ohně a uzavírá kruh, kdy např. příbuzní nebo přátelé 

odmítnout svědčit ve prospěch oběti nebo poskytnout přístřeší či finanční pomoc. 

Tím více se oběť cítí k násilníkovi připoutaná a nevidí východisko. 

Stockholmský syndrom:  

Tento syndrom byl poprvé popsán v roce 1974 po přepadení banky  

ve Stokholmu. Rukojmí, jež byli zajati a drženi v izolaci si během šesti dnů zajetí 

vytvořili k lupičům specifický citový vztah. Přičemž své zachránce z řad policistů 
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vnímali jako nepřátele. Obdobné projevy byly podle Bednářové a kol. pozorovány 

dokonce u vězňů z koncentračních táborů za druhé světové války, válečných 

zajatců, politických vězňů a také u týraných dětí (Bednářová a kol. 2009, s. 17). 

Stokholmský syndrom vzniká při situacích, kdy se oběť cítí ohrožená,  

je izolovaná od vnějšího světa a myslí si, že z dané situace není úniku. Násilná 

osoba se k oběti přechodně chová laskavě, a to kvůli občasným pocitům viny. Oběť 

však tímto získává novou naději, že se situace změní k lepšímu, že násilník není 

tak zlý. Oběti tak často ve svých výpovědích uvádějí, že násilného partnera 

chápou, omlouvají a rozumí příčinám jeho chování (Bednářová a kol. 2009, s. 17). 

2.4.2 Jednání s oběti domácího násilí  

Chování obětí domácího násilí bylo již podrobně popsáno v předchozích 

kapitolách. Pro policisty, kteří s případy domácího násilí nemají zkušenost, chování 

oběti může být málo pochopitelné a zmatené. Je velmi důležité s takovouto osobou 

správně jednat, aby nedošlo k sekundární viktimizaci, způsobené nevhodným 

chováním a netaktním přístupem. Čírtková (2004, s. 206-208) uvádí zásady správné 

komunikace s oběti domácího násilí. Rozlišuje verbální a nonverbální komunikaci. 

Nonverbální komunikace podle Čírtkové zahrnuje následující kroky: 

Zrakový kontakt: 

 Oběť má tendenci se zrakovému kontaktu spíše vyhýbat. Doporučuje se 

proto, aby se policista sám pokusil navázat zrakový kontakt, a to tak, že se 

bude dívat zpříma, neuhýbat pohledem při pokládání otázek. Podle Čírtkové 

(2004, s. 206) zrakový kontakt zlepšuje celkovou komunikaci, a tím 

dopomáhá zvýšit kvalitu odpovědí oběti. 

  



45 

 

Držení těla (postura): 

 Zakročující policista by měl kontrolovat své držení těla, zejména když hovoří 

oběť. Není vhodné se odklánět, nahýbat trup směrem od oběti, jelikož 

naznačuje odstup, nechuť nebo averzi ze strany policisty vůči poškozené 

osobě. Také zcela vzpřímený postoj, vzpřímená či mírně vzad držená hlava 

signalizuje odtažitost a neosobní jednání. Podle Čírtkové (2004, s. 207) tyto 

spontánní a bezděčné prvky chování působí na oběť nepříznivě, velmi citlivě 

je registruje. Je potřeba vnímat reakce oběti a přizpůsobovat tomu držení 

těla. 

Vzdálenost (proxemika): 

 Čírtková uvádí (2004, s. 207), že optimální vzdálenost mezi zakročujícím 

policistou a obětí neexistuje. Vše záleží na té dané situaci, na osobnosti 

zúčastněných. Se vzrůstající vzdálenosti se u oběti zvyšuje pocit jakési 

„oficiálnosti“, formálnosti a neosobnosti jednání. I v tomto je potřeba se řídit 

reakcemi oběti - policista by tedy měl umožnit oběti, aby si samá zvolila 

vhodnou pro ni vzdálenost. To samé platí také pro doteky. 

Verbální komunikace se dle Čírtkové skládá z: 

Paralingvistiky: 

 Je vhodné, aby zakročující policista při jednání s oběti kontroloval hlasitost, 

rychlost a rytmus svého hlasového projevu. Oběť se cítí klidněji,  

když s ní policista mluví tlumeným hlasem, ne příliš rychle a s delšími 

přestávkami mezi jednotlivými otázkami. Vyvolává to dojem ohleduplnosti  

a trpělivosti. 
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Aktivního naslouchání: 

Zakročující policista by měl zaujmout pozici pozorného posluchače, když hovoří 

oběť. Řada technik tento dojem pomůže umocnit: např. shrnování a empatické 

mlčení: 

 shrnování: jde o zopakování podstatných bodů sdělení, které policista 

zrovna vyslechl. Vhodné je shrnutí zakončit širokou otázkou, např.: 

„Porozuměl jsem Vám správně?“ či „Je to tak?“ 

 empatické mlčení: vzhledem k tomu, že oběť bývá po deliktu domácího 

násilí často zmatená, potřebuje čas, aby si srovnala myšlenky a vyjádřila 

správně smysl situace. Je potřeba proto oběti poskytnout dostatečný prostor 

k tomu, aby takto učinila. Dále by policista měl podle Čírtkové (2004, s. 207) 

utlumit přirozenou tendenci přeformulovávat otázku v případě, pokud oběť 

neodpovídá okamžitě. 

Osobního vyjadřování: 

 Zakročující policista při komunikaci s oběti by měl používat osobní 

formulace, např.: „Mám pocit, že…“, „Myslím si…“. Naopak úřední a formální 

věty: „Je stanoveno“ či „Bylo by dobré“ by měly jít v tomto případě stranou. 

Osobní vyjadřování totiž umocňuje dojem zájmu a účasti. 

Vyjádření samozřejmého: 

 Jednající policista by měl sdělovat i skutečnosti, které považuje  

za samozřejmé. Jde především o ujištění oběti, že jeho úkolem pomoct oběti, 

že ji nic nehrozí apod. Tyto výroky pomohou přispět k uklidnění oběti, která 

je emocionálně rozrušená. Čírtková (2004, s. 208) uvádí např. techniku „čtení 

myšlenek“, která je často využívaná zkušenými policisty, kteří již v minulosti 
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zakročovali u obdobných situací. Jde o spontánní objasňování věcí, na které 

se většina obětí zpravidla ptá. 

Vyjadřování pocitů: 

  Policista musí být sice nestranný, přesto z psychologického hlediska  

je rozdíl mezi nestranným a neosobním přístupem. Policista smí sdělit určité 

pocity, kterými potvrdí svou roli citlivého a pomáhajícího profesionála. 

Např. výrok „Je mi líto, co se Vám stalo“ je v tomto případě velmi vhodný.  

Jsou však situace, kdy se policista musí dotázat na věci pro oběť trapné  

a nepříjemné. Už samo konstatování tohoto faktu pomůže nepříjemné pocity 

a nastolit komunikaci mezi policistou a oběti: „Nyní Vám musím položit několik 

nepříjemných otázek. Není jich však moc, budu postupovat šetrně“. 

2.4.3 Jednání s násilnou osobou  

Čírtková (2004, s. 253) uvádí obecné zásady jednání s násilnickou osobou  

či agresorem. Základním kamenem pro jednání s takovou osobou je vzdát  

se očekávané role „soupeře“. Tímto násilnická osoba je nucená k myšlenkové 

reorientaci - „Člověk, který přemýšlí o situaci, ve které se ocitl, již nepostupuje ryze 

emocionálně a zpravidla u něj klesá i původní vyladění na spontánní, afektivní 

(nepromyšlenou) agresi vůči zakročujícím policistům.“ (Čírtková 2004, s. 253).  

Dle Čírtkové by policisté měli umět zvládat následující techniky, tlumící agresi: 

 Sebeovládání, tedy pevné rozhodnutí zdržet se protiagrese 

 Empatie čili umění vcítit se do rozpoložení násilnické osoby 

 Komunikativní dovednosti, tedy schopnost použit řeč jakožto psychologický 

nástroj k ovlivňování násilnické osoby 

Jak jsme si ukázali výše, domácí násilí natolik zvláštní delikt, že ne vždy bývá 

pro policisty snadno správně uchopit situaci, vůbec se v celkovém příběhu vyznat, 
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pochopit, kdo je skutečným agresore a kdo obětí. Dle zákonných instrukcí  

je důležité osoby zúčastněné v situaci domácího násilí vyslechnout odděleně. 

Výslech samozřejmě musí být veden tím způsobem, aby policista získal co nejvíce 

potřebných a pravdivých informací. Situace domácího násilí jsou však obecně 

natolik vypjaté, že jednání s oběma stranami je velmi stresující a komplikované. 

V případě násilné osoby výslech může komplikovat především agrese. Čírtková 

(2004, s. 253) uvádí postup při komunikaci tlumící agresi a rozčleňuje ho do tří 

důležitých kroků: 

1. Aktivně naslouchat 

2. Klást otevřené otázky 

3. Argumentovat a prosazovat věcná hlediska 

První krok, tedy aktivní naslouchání zahrnuje tři funkce: účinek ventilu, 

vzbuzování empatií a nakonec to podstatné, tedy získávání informací. Čírtková 

(2004) uvádí, že při setkání s agresorem aktivní a okamžitá reakce není vhodná. 

Hlavní je správně se zorientovat v události a získat vhled do situace. Přičemž 

orientační fáze by měla být velmi krátká. Výše uvedené tři funkce aktivního 

naslouchání policistům pomáhají přesně v těchto prvotních reakcích a krocích: 

 První funkce aktivního naslouchání, tedy účinek ventilu. Pomáhá zvládnout 

první vlny agresivního chování jedince, dokud ještě není utvořen kontakt, 

tedy jde o komunikaci dvou navzájem cizích osob. Čírtková (2004) říká,  

že agrese je spojená s fyziologickými pochody člověka - emocionální přetlak 

tlačí na odreagování. U osob bez psychopatologických změn obvykle výbuch 

vzteku nebo agrese nepřekračuje jednu minutu. Dodrží-li policista minutový 

interval v pozici aktivního naslouchání, mělo by dojít k odlivu akutního 

agresivního potenciálu. 
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 Druhá funkce aktivního naslouchání - vzbuzování sympatií. Kdy Čírtková 

tuto funkci označuje termínem „efekt dobrého posluchače“ (2004, s. 253). 

Podle ní nejde o vědomý úsudek, nýbrž o intuitivní postřeh. Násilná osoba 

pocitově vnímá, že je ona i její slova jsou braná vážně. V tomto bodě může 

policista pocítit, že apriorně negativní, nepřátelské vyladění situace ztrácí  

na intenzitě. Naopak vzniká prostor pro nástup svým způsobem pozitivních 

pocitů a sympatie. 

 Poslední funkcí aktivního naslouchání je získávání informací. Protože sdělení 

pronesená v situaci silného duševního a citového rozrušení obvykle obsahují 

informace důležité pro následující postup jednání, např. jaké motivy byly 

spouštěčem útočného jednání, čeho se osoba obává atd. V této fázi aktivního 

naslouchání tedy policista získává informace potřebné pro další krok 

komunikace s násilnou osobou, tedy kladení otevřených otázek. 

Druhý krok, tj. kladení otevřených otázek má za účel odbourání agresivního 

naladění a zklidnění násilné osoby. Zklidnění znamená, že rozjitřené emoce 

postupně vyprchávají, klesá vnitřní napětí, fyziologické parametry, tedy krevní 

tlak, dýchaní apod. se vracejí do normálních hodnot. Ryze emocionální režim 

fungování psychiky končí, naopak se vrací převaha racionálního uvažování nad 

city. Kladením otevřených otázek policista docílí právě zmíněného zklidnění 

situace. Dotazováním totiž signalizuje násilníkovi svůj zájem o věc a ochotu 

zabývat se jeho problémem. Navíc položené otázky násilníka nutí znovu  

a tentokrát lépe formulovat to, co sděloval zbrkle a pod tlakem na počátku 

komunikace. Navrací se k věcnosti, jelikož je nucen zapojit svůj myšlenkový 

aparát. Čírtková (2004) upozorňuje, že zklidňující účinek dotazování tkví  

ve vhodné formulaci otázek. Otázky musí být položeny tím způsobem,  

aby dotazovanému umožnily volné vyjadřování prožívaných citů. Tedy jde o jakési 

„vylití srdce“, po kterém nastupuje úleva a uvolnění. Široké otázky v daném 

případě slouží jako ventil pro redukci emocionálního přetlaku. Čírtková (2004,  
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s. 254) uvádí několik zásadních doporučení pro kladení otevřených čili širokých 

otázek: 

 je třeba se vyvarovat provokacím, tedy prvkům verbální a nonverbální 

komunikace, které by eskalovaly agresi. 

 je třeba kontrolovat silu hlasu. Techniky tlumící agresi tkví v potlačení 

přirozené potřebě „překřičet“ oponenta a důsledně usilovat o slabší hlasitost. 

Je velmi pravděpodobné, že oponent se přizpůsobí. 

 je potřeba stimulovat osobu k hovoru. Nelze tedy nechávat komunikaci 

v rovině „ano - ne“. 

  také je potřeba opatrně zacházet se slovem „proč“. Valná většina lidí  

ve stavu silného duševního rozrušení a rozčilení není schopná racionálně 

odůvodnit své citové výlevy ani příčiny svého prožívaného vzteku. 

Vhodnější jsou v takových situacích dotazy na podnět nebo na záminku- 

např. kvůli čemu se chováte tak podrážděně? 

 Na závěr je potřeba shrnout nejdůležitější získané informace formou otázky. 

Pokud byl dosavadní postup úspěšný a pomocí uvedených technik  

se podařilo zklidnit násilníka, je vhodné shrnout nejdůležitější body jeho 

líčení. Shrnutí je jakýmsi přechodem k dalšímu kroku komunikace. 

Třetím krokem v komunikaci s násilníkem je argumentace a prosazení věcných 

hledisek: 

 V tomto bodě se uplatňují zásady účinného policejního jednání. Po útlumu 

agresivních projevů vzniká prostor pro jednání více méně blízké 

bezkonfliktním okolnostem. Důležitým bodem argumentace je akceptace 

argumentů oponenta, a to těch, které jsou oprávněné a srozumitelné. Je velmi 

málo pravděpodobné, že subjektivní výklad osoby neobsahuje zhola nic, 

s čím by se nedalo souhlasit. Poté je třeba oponentu předložit objektivní 

pohled na věc a uvést do rozhovoru policejně relevantní úvahy. Je potřeba 
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informovat, že zákon na takové chování a počínání vůči oběti pohlíží jako  

na protiprávní delikt, s čímž jsou spojené určité postupy, které je potřeba 

nyní dodržet. Je potřeba důrazně, ale klidně říct, že není cesta, jak se těmto 

postupům vyhnout, a že by bylo nejlepší pro všechny zúčastněné,  

aby se v nastalé situaci chovali klidně a drželi se poskytovaných instrukcí. 

2.4.4 Metoda SARA DN 

Diagnostická metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) vznikla 

v Kanadě, byla transformována pro práci policistů ve Švédsku a odtud je šířena  

do dalších zemí. Na základě strukturovaného odborného přístupu může 

proškolená osoba při jejím použití zjistit rizikové faktory a kvalifikovaně 

odhadnout riziko dalšího domácího násilí. Tuto metodu do České republiky 

přivezl a adaptoval Bílý kruh bezpečí o.s. v rámci projektu „Hráz“, který byl 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. K šíření 

této metody dostal Bílý kruh bezpečí od autorů metody z Kanady a Švédska 

oprávnění  chráněné mezinárodním právem. Pro ČR získal souhlas k názvu české 

verze „SARA DN“. Tato metoda je určena především policistům, kteří se dostanou 

do prvního kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Využití metody SARA 

DN se předpokládalo  také u vybraných služeb v prvním kontaktu s osobou 

ohroženou domácím násilím, zejména služeb sociálních. Proškolený uživatel 

metody SARA DN dokáže vyhodnotit aktuální situaci, odhadnout závažnost 

hrozby a přijmout opatření, která eliminují rizikovou situaci. (Od 1. 1. 2007  

je katalog dostupných opatření rozšířen možnostmi vykázání násilné osoby  

ze společného obydlí, zákazem vstupu, zákazem kontaktování a přiblížení se.)  

Metoda SARA DN v rukou odborníků pomáhá určit strategii řízení tohoto rizika, 

vyvažuje občas se vyskytující subjektivní pocity profesionálů, zlepšuje jednotnost 

rozhodnutí, přispívá k lepší mezioborové komunikaci. 

Bílý kruh bezpečí adaptoval metodu SARA DN pro ČR a podpořil její šíření 

několika akcemi. Patřily k nim semináře se zahraničními lektory, „Pomůcka  
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pro policisty“ předaná policejním pedagogům a školitelům,  pilotní 

ověření metody v Praze, Ostravě a v Brně. Tato metoda se stala součástí Závazného 

pokynu policejního prezidenta a výrazně posílila kompetence jednotlivých 

policistů při realizaci zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím 

účinného od 1. 1. 2007. 

Bílý kruh bezpečí, o.s., se i nadále zabývá šířením metody SARA DN,  

a to prostřednictvím školení odborníků různých profesí, kteří pracují s osobami 

ohroženými domácím násilím. 

V příloze A jsou uvedené okruhy otázek a doporučení pro chování policistů  

na místě incindentu, které se používají při metodě SARA DN. 



53 

 

3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je analýza jednání a postupů Policie České republiky v souvislosti 

se situacemi domácího násilí, přičemž je bráno v potaz hledisko legislativní  

a psychologické čili lidský faktor. Výzkumná otázka tedy zní: efektivita jednání  

a postupů Policie České republiky v rámci právních norem, a také v rámci hlediska 

psychologické a lidské připravenosti policistů na situace domácího násilí. 
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4 METODIKA 

Vzhledem k cíli práce a výzkumné otázce jsem se uchýlil ke kombinaci metod 

šetření: tedy kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

V kvantitativní části šetření jsem se zaměřil na studium statistik vykázaných 

osob za období deseti let, kdy vstoupila v platnost aktuální právní norma, týkající 

se problematiky domácího násilí. Dále jsem se zaměřil na studium samotných 

právních norem, tedy na Zákon č. 135/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé 

zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, dále Zákon č. 273/2008 Sb.,  

o Policii České Republiky a na studium již neplatného Zákona o Policii č. 283/1991 

Sb. 

V kvalitativní části šetření jsem se uchýlil k šetření efektivity postupů Policie ČR 

v otázce domácího násilí z pohledů samotných policistů, kteří již u situací 

domácího násilí zakročovali, a mohou tudíž poskytnout užitečné poznatky, své 

pohledy na nedostatky a přednosti právních norem, názory na kvalitu školení 

v dané problematice. Jako metodu shromažďování dat jsem zvolil 

polostrukturovaný rozhovor s respondenty. V důvodu, že jsem sám příslušníkem 

Policie ČR, nebylo pro mě těžké stanovit kriteria pro vzorek respondentů a také 

najít ochotné účastníky pro rozhovor. Respondenty jsem vybíral z řad pořádkové 

policie, sloužící v hl. m. Praze, konkrétně MOP Vinohrady a MOP Zličín. Dbal jsem 

na to, abych vybral respondenty, kteří byli v otázce domácího násilí řádně 

proškoleni, měli dostatečnou hodnost a tedy i oprávnění v  situacích domácího 

násilí zakročovat a rozhodovat o vykázání a jiných úkonech s tím souvisejících. 

Všichni respondenti si vhledem ke své profesi přáli zachovat anonymitu. 

Polostrukturované rozhovory jsem vedl se čtyřmi respondenty a otázky zněly 

následovně: 
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 Jaké jsou podle Vás přednosti a nedostatky současné právní úpravy 

domácího násilí? 

 S jakými problémy při aplikaci práva v oblasti domácího násilí, zejména 

u aplikování institutu vykázání jste se při své práci setkal? 

 Jaký je Váš postoj jakožto řadového policisty k problematice domácího 

násilí? 

 Dle přání a ochoty uveďte další problémy týkající se otázky domácího násilí. 

Považuji za důležité objasnit, proč jsem se uchýlil ke kombinaci metod šetření. 

Při volbě výzkumné strategie mezi kvantitativně orientovaným výzkumem 

a kvalitativně orientovaným výzkumem je potřeba přihlédnout k jejich 

filozofickému základu. Kvantitativní přístup vychází z pozitivismu, který tvrdí,  

že existuje pouze jedna objektivní realita. Na druhé straně kvalitativní přístup 

vychází z přístupu fenomenologického, který připouští existenci více různých 

realit a vysvětlení zkoumaného jevu. Podle mého názoru použití jedné jediné 

metody by při daném výzkumném cíli a otázce nedalo hloubku a plnost obrazu 

zkoumané problematiky. 
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5 VÝSLEDKY 

V kvantitativní části šetření jsem se zaměřil a na studium statistik vykázaných 

osob a na studium právních norem nových i již neplatných, abych zjistil míru 

efektivity a přednosti současné právní úpravy v otázce domácího násilí. 

V kvalitativní části šetření jsem zjišťoval postoj samotných „uživatelů“ 

novelizovaného zákona proti domácímu násilí, tedy postoje a pohledy policistů  

na danou právní normu, na její efektivitu, na to, jak se s danou právní normou 

pracuje tzv. „živě“ v praxi. 

5.1 Výsledky kvantitativního šetření: zkoumání efektivity 

práce Policie ČR v otázce domácího násilí  

V souvislosti se zvolenými metody výzkumu pro zjištění efektivity kroků Policie 

ČR ve věci domácího násilí a také institutu vykázání jsem prostudoval statistiky 

o vykázaných osobách za roky, kdy nabyl účinnosti zákon 135/2006 Sb., kterým  

se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Tento zákon 

mimojiné stanovil nové oprávnění Policie ČR v podobě institutu vykázání, které  

je preventivním opatřením zaměřeným na ochranu osob ohrožených domácím 

násilím a je ukládáno bez ohledu na případnou následnou trestněprávní kvalifikaci 

násilné osoby. Pro přehled počtu vykázaných osob za 10 let po nabytí účinnosti 

zákona 135/2006. Sb. jsem zpracoval tabulku č. 1. 

Tabulka č. 1: Počet vykázaných osob za roky 2007 až 2017 (vlastní zpracování dle dostupných statistik, 

Bílý kruh bezpečí [cit. 20.4.2018]. Dostupné z: http://www.domacinasili.cz/statistiky/) 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet 

vykázaných 

osob 

 

862 

 

679 

 

778 

 

1058 

 

1430 

 

1407 

 

1361 

 

1382 

 

1306 

 

1316 

 

1348 

http://www.domacinasili.cz/statistiky/
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V období od zavedení institutu vykázání (s výjimkou roku 2008) můžeme 

sledovat vzrůstající tendenci počtu vykázaných osob. V roce 2011 byl zaznamenán 

dosud nejvyšší počet vykázaných osob (1430), přičemž tento počet je o téměř 66% 

vyšší než v roce 2007, kdy byl institut vykázání zaveden. Zvyšující se tendenci 

počtu vykázaných osob můžeme vyhodnotit jako kombinaci několika faktorů: 

zaprvé to může znamenat faktické zvýšení výskytu deliktů domácího násilí, 

zadruhé také to může být snížením jeho latence. V neposlední řadě to také může 

nasvědčovat, že Policie ČR umí institut vykázání efektivně využit a také efektivně 

odhalovat a pracovat s takovými latentními delikty, jakým je domácí násilí.  

Dle nejčerstvější statistiky z března 2018 činí celkový počet vykázaných osob 

v období od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2018 celkem 13231 lidí. 

Co se týče zefektivňování práce a kroků Policie ČR v rámci deliktu domácího 

násilí, byla v roce 2011 uzavřena dohoda mezi PČR a APIC, a to o společném 

školení policistů (dle Souhrnné správy za rok 2011 o plnění Národního akčního 

plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014). Policisté se účastní práce 

interdisciplinárních týmů na úrovni krajů, někteří působí také jako právní poradci 

v intervenčních centrech. 

Dále pak Ministerstvo Vnitra ČR zajistilo podporu v rámci vytvoření 

specializovaných týmů na úrovni Policie ČR ve věci deliktu domácího násilí. 

Specialisté fungují v rámci Městského ředitelství Ostrava a Městského ředitelství 

Brno (skupina Domácí násilí), kde jsou zařazeni policisté, kteří řeší případy 

domácího násilí komplexně od přestupků přes vykázání a trestnou činnost. 

Specializace PČR byla zavedena krátkodobě v roce 2010 až 2011 také na některých 

obvodních odděleních v Praze. Ale z personálních důvodů byla následně zrušená. 

Ministerstvo Vnitra se v následujícím období bude snažit o zavedení specialistů  

v rámci krajských ředitelství, což zčásti momentálně zastřešují tzv. metodici 

domácího násilí, kteří se mimojiné podílí také na průběžném vzdělávání 

příslušníků PČR a dalších aktivitách týkajících se prevence domácího násilí. 
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5.2 Výsledky kvantitativního šetření: zkoumání 

legislativního rámce a jeho vlivu na efektivitu práce 

Policie ČR v otázce domácího násilí 

Zákon č. 135/2006 Sb., o ochraně proti domácímu násilí ve znění pozdějších 

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

předpisů. 

Zákon č. 135/2006 Sb., o ochraně před domácím násilím byl navrhnut expertní 

skupinou Aliance proti domácímu násilí a byl přijat na půdě Parlamentu České 

republiky dne 14. března 2006, své účinnosti nabyl dne 1. ledna 2007. Zákon není 

vyloženě zaměřen na trestání pachatele, nýbrž je jeho cílem zejména preventivní 

působení a zavedení do právní úpravy intervenci prostřednictvím sociálně 

právních opatření. Autoři zákona se inspirovali pravidly z jiných evropských zemí, 

jejichž právní kultura je blízká právní kultuře ČR. 

Zákon je postaven na třech vzájemně provázaných pilířích, které tvoří policie, 

sociální služby a justice. Činnost policie v rámci ochrany před domácím násilím 

spočívá zejména v policejním zásahu, jehož cílem je okamžité ukončení páchaného 

násilí. Dle dnes již neplatného zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

měli policisté samozřejmě řadu oprávnění, kterých bylo možné v situacích 

domácího násilí využít, avšak se nejednalo o nikterak mimořádně efektivní zásahy 

a zákonné prostředky, prostřednictvím kterých by ve finále došlo k uklidnění 

situace v rodině. Směli např. dle dřívějších § 16 omezit pohyb agresivních osob,  

dle § 17 odebrat zbraň, dle § 38 použit donucovacích prostředků, dle § 12 

dožadovat se vysvětlení, dle § 21 otevřít byt apod. Jedinou možností jak ohradit 

pachatele od kontaktu s oběti bylo dle § 14 zajištění pachatele. A to maximálně  

na 24 hodin a také v případě, že pachatel svým jednáním bezprostředně ohrožoval 

svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek. To byl v podstatě jediný 

legislativní instrument v rukou policisty, který se ke všemu často obracel proti 

oznamovateli nebo oběti domácího násilí. Oběť, která se pokoušela o dovolání 
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efektivní policejní pomoci, často zůstávala i nadále s násilníkem, který  

si na ní potenciálně mohl vybíjet vztek ještě intenzivnějším způsobem vzhledem 

k tomu, že je kvůli oznámení „popotahován policii“. 

Zákon č. 135/2006 Sb., mění některá ustanovení v oblasti ochrany před domácím 

násilím, dne 1. ledna 2007 novelizuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Třešinkou na dortu tohoto nového 

zákonu je institut vykázání ze společného obydlí, případně zákaz vstupu do něj. 

Zákon se tedy nezabývá pouze potrestáním pachatele, nýbrž v prvé řadě ochranou 

a bezpečím ohrožené osoby, a to cestou narušení vazeb mezi osobou ohroženou  

a násilnou s cílem minimalizovat další útoky. Pozitivem novelizovaného zákona  

je priorita ochrany života, zdraví, svobody a lidské důstojnosti ohrožené osoby 

oproti ochraně vlastnického práva a nedotknutelnosti obydlí násilné osoby, byť jde 

o ústavně zaručená práva a svobody. Nutnost provedení podstatných změn  

v zákoně č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, v němž byl institut vykázání 

uveden pod § 21a až § 21d, vstoupil dne 1. ledna 2009 v účinnost nový zákon  

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o policii). V této nové právní normě je otázce domácího násilí věnována 

sedmá hlava pod názvem „vykázání“, přesněji § 44 až § 47. V již neplatném zákoně 

č. 283/1991 Sb., nedocházelo k vykázání, pokud pachatel nebyl na místě přítomen, 

ale jednalo se pouze o zákaz vstupu, vyrozumění o němž se násilníkovi doručilo 

při prvním styku s ním. 

V prvotním legislativním zakotvení, tedy v původním zákoně o policii 

č. 283/1991 Sb. bylo vykázání provedené policistou považováno za rozhodnutí 

svého druhu ve správním řízení, proti němuž bylo možné uplatňovat příslušné 

řádné i mimořádné opravné prostředky. S novým zákonem o policii však došlo 

k legislativnímu i aplikačnímu zjednodušení, přičemž vykázání policistou  

je faktickým pokynem vykonaným ústním prohlášením na místě. Proti němu lze 

učinit námitku ústně, což se zaregistruje do potvrzení o vykázání, nebo lze 
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námitku podat písemně ve lhůtě tří dnů od převzetí potvrzení o vykázání.  

Po krátké komparaci staré právní normy o Policii ČR a nové právní úpravy zákona 

o Policii ČR a novelizovaného zákona o ochraně před domácím násilím vidím 

rozhodující pozitivum, že ve srovnání s předchozí právní úpravou se nyní každá 

situace domácího násilí bude řešená bez ohledu na neoprávněné námitky osoby 

násilné a bez ohledu na pozdější rozhodnutí osoby ohrožené např. vzít své prosby 

o pomoc zpět. 

Považuji za důležité zmínit se o tom, že vykázat osobu je oprávněn policista 

služebně zařazený u Policie České republiky služby kriminální policie  

a vyšetřování a služby pořádkové policie, a to v případě, pokud byl k posuzování 

incidentu se znaky domácího násilí řádně proškolen a má dostatečnou hodnost 

(min. praporčík). Ostatní policisté na místě činu smějí a musí zajistit provedení 

neodkladných opatření, jako jsou zamezení páchání dalšího násilí, poskytnutí 

první pomoci, zajištění svědků, pachatele, přivolání kompetentního policisty apod. 

Vidím v tom potenciál a tedy i signál k tomu, aby se řádného školení v oblasti 

znaků domácího náslilí dostalo všem policistům, u kterých se předpokládá,  

že se situaci domácího násilí dříve nebo později setkají, tudíž prvosledové policejní 

hlídky vykonávající výjezdy v rámci tísňové linky 158. 

Organizace Bílý kruh bezpečí přesně a stručně shrnula veškeré pozitivní změny, 

které nastaly s příchodem novelizace Zákona na ochranu před domácím násilím: 

 Vykázání (jen tato jediná forma rozhodnutí, dříve byl i zákaz vstupu) 

 Policie ČR nyní poskytuje ohrožené osobě současně personální i teritoriální 

ochranu (dříve pouze teritoriální). 

 Faktický úkon – opatření preventivního charakteru (dříve policista 

rozhodoval ve správním řízení). 

 Základní lhůta vykázání: 10 dnů (dříve také 10 dnů). 
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 Forma: Ústní oznámení násilné i ohrožené osobě, přičemž se vydává jen 

potvrzení o vykázání, předání proti podpisu (vymezení prostoru vykázání, 

poučení, práva a povinnosti osob, místo uložení kopie úředního záznamu). 

 Nepřítomná vykázaná osoba: při prvním kontaktu poučení o právech 

a povinnostech při vykázání, předání potvrzení o vykázání nebo lze získat 

informace o vykázání na lince 158. 

 Nesouhlas s vykázáním: námitka nemá odkladný účinek, je na místě zapsaná 

do potvrzení o vykázání nebo lze námitku podat písemně do tří dnů.  

O námitce rozhoduje krajské ředitelství Policie ČR. 

 Oznamovací povinnost Policie ČR: kopie úředního záznamu o vykázání: 

Intervenční centrum, OSPOD (jsou-li přítomny děti), nově i příslušnému 

civilnímu soudu – to vše do 24 hodin od vstupu do společně obývaného bytu 

nebo domu. 

 Kontrola dodržování povinností vykázané osoby ze strany Policie ČR: Do tří 

dnů od vykázání. 

 Povinnosti vykázané osoby:  

o Zákaz vstupu do vymezeného prostoru. 

o  Zákaz navazování styku nebo kontaktu s ohroženou osobou. 

o Odevzdání na místě klíčů od společného obydlí, které drží. 

 Práva vykázané osoby:  

o Vzít si věci osobní potřeby, osobní cennosti a osobní doklady před 

odchodem. 

o Vzít si věci nezbytné pro podnikání nebo výkon povolání, pouze 

jedenkrát v průběhu desetidenního vykázání a jen v přítomnosti policisty. 

o Být policistou poučen o právech a povinnostech, o možnostech dalšího 

ubytování. 

o Sdělit adresu pro doručování. 

o Ověřit vykázání na tísňové lince 158. 

o Vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání. 
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5.3 Výsledky kvalitativního šetření: posuzování rozhovorů 

s respondenty 

Všichni dotazováni policisté se shodli na tom, že novelizace zákona o domácím 

násilí byla významným rozhodnutím a krokem správným směrem, protože  

do konce roku 2006 nebyla právní ochrana osob ohrožených domácím násilím 

nijak efektivní. Od začátku roku 2007 se však dostal do rukou policistů nástroj, 

kterým mohou významným způsobem pomáhat v boji proti domácímu násilí. 

Aktuální právní úpravu dotazováni respondenti hodnotí pozitivně. Potýkají  

se však s problémy při aplikování zákona. Jako největší negativum vidí, že řadový 

policista nyní nemusí ovládat pouze právní problematiku, nýbrž má být dobrý 

diplomat a mít i základy psychologie, aby dokázal správně pokládat otázky  

a rozeznat domácí násilí od pouhé rodinné hádky, dále rozeznat skutečnou oběť  

a osobu násilnou. Oběť totiž zpravidla vinu násilníka popírá a bagatelizuje, 

zodpovědnost za útok bere na sebe. Když u podobného případu zakročuje 

důkladně neproškolený příslušník policie, hrozí, že sepíše úřední záznam,  

že ve věci nespatřuje podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku, tudíž 

bude případ uložen na místním oddělení k případnému dalšímu šetření. 

Respondenti vysvětlují, že proškolení v problematice domácího násilí znamená, 

že jim byla vysvětlena pouze právní stránka věci, respektive technická část řešení, 

tedy jaké formuláře, poučení a další záznamy musí policisté při aplikování 

institutu vykázání vyplnit. Dle slov respondentů jim tato stránka věci činila jisté 

potíže, ale do té doby, než si to vyzkoušeli v praxi. Vykázání osoby tedy  

z procesního hlediska jim potom již nedělalo problém. Velkým nedostatkem dle 

respondentů je to, že při školení jim nebylo důkladně vysvětleno, že domácí násilí 

je reálným problémem. Že nejde o pouhý rozmar oběti, která volá a zaměstnává 

policisty, kdy se jí hodí, a poté si to oznámení rozmyslí a vše odvolá. Může vyvstat 

skutečný problém, že policisté otráveně zrezignují v okamžiku, kdy se ohrožená 

oběť začne chovat „divně“, a veškerá mravenčí práce, vyplnění formulářů, 
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poučení, výslech obou osob, veškerá snaha se dopátrat, jak situace vznikla 

a probíhala, to vše přijde nazmar. 

Další problém, který respondenti vidí jako zásadní, je vytíženost a personální 

podstav policistů v terénu. Kromě služeb musí policisté navštěvovat např. fyzickou 

a střeleckou přípravu, každý den se seznamovat s velkým množstvím nových 

předpisů, vyhlášek, nařízení, kterých je takové množství, že jejích poctivé studium 

zabere opravdu hodně času, fyzických a psychických sil. Policista na místním 

(obvodním) oddělení musí být jednoduše řečeno odborníkem na správní  

i trestněprávní oblast, jelikož hodně věcí řeší sám a složitější případy předává 

ostatním kvalifikovaným složkám. Musí však znát jejich podstatu, jelikož ve valné 

většině případů je tím prvním na místě činu, který zajišťuje, uchovává  

a zabezpečuje pozdější sběr a využití stop. Je tedy pochopitelné, že pokud  

má někdo umět všechno, nemůže potom konkrétní problematiku znát na úrovni 

úzkého specialisty nebo odborníka. Na místních odděleních Policie je často pouze 

pár příslušníků, kteří jsou pro případy domácího násilí proškoleni. Pokud zrovna 

nejsou ve službě nebo řeší jiný případ, nezkušení nebo neproškolení kolegové  

na místě deliktu domácího násilí by měli potíže. 

Celkově respondenti hodnotí zasahování u případů domácího násilí jako 

náročné. V každém konkrétním případě totiž není předem jasné, s jakou situací  

se na místě setkají. Situace může mít charakter „typické policejní práce“ (např. 

odzbrojení a zajištění násilníka, zajištění a ohledání místa činu, přijetí trestního 

oznámení apod.), ale i vyžadovat téměř "nepolicejní", lidské působení (např. 

uklidňování rozrušené oběti, plačících dětí apod.). Setkání s případy domácího 

násilí je pro respondenty tedy mravenčí, psychologicky náročná práce. 
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5.4 Vyhodnocení výsledků kvantitativního a kvalitativního 

šetření 

Novelizovaný zákon na ochranu před domácím násilím se zakládá na třech 

důležitých bodech: 

Prvním bodem a prioritou je preventivní přistup nové právní normy k otázce 

domácího násilí. Jako cíl je zde včasná intervence, která brání opakování incidentů 

a jejich následnému stupňování. Přičemž k dosažení tohoto cíle má být užito 

nejdříve prostředků netrestního charakteru. Prostředky plynoucí z trestněprávních 

norem jsou sekundární. 

Druhý bod se pozastavuje nad tím, že stará právní úprava téměř nechránila 

osobu ohroženou domácím násilím. Zajištění bezpečí oběti bylo dosud v rukou 

oběti samotné a tedy její soukromá věc. Novelizovaná právní úprava nyní díky 

institutu vykázání poskytuje obětem možnost zůstat v bezpečí ve svém obydlí, 

kam osoba násilná nesmí a nemůže. Nyní jde primárně o ochranu života, zdraví, 

svobody a lidské důstojnosti oběti oproti ochraně vlastnického práva  

a nedotknutelnosti obydlí násilné osoby, i přestože se jedná o ústavně zaručená 

práva a svobody. 

Poslední bod nové právní úpravy je její komplexní přístup k problematice 

domácího násilí. Tvůrci zákona chápou správně, že domácí násilí je natolik 

složitým jevem, že je potřeba všechny pomáhající v těchto deliktech složky 

zkoordinovat a propojit jejich postupy. 

Podle mého názoru výše uvedené body, na nichž je postavená současná právní 

úprava fungují dobře. Česká republika tímto učinila rozhodný krok směrem  

k řešení problému domácího násilí. Aktuální právní úprava je nyní kvalitativně 

srovnatelná s právní úpravou vyspělých evropských států. 
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Nedostatky vidím spíše v nejednotnosti a nesystematičnosti v přístupu Policie 

ČR k problematice domácího násilí a ke školení policistů v této oblasti. Domácí 

násilí je velmi složitým a nebezpečným jevem, proto dle mého názoru by měla být 

v každém kraji zřízena speciální oddělení (jako to funguje nyní v rámci Městského 

ředitelství Ostrava a Městského ředitelství Brno – tzv. výjezdové skupiny Domácí 

násilí), kde by pracovali důkladně vyškolení policisté se zaměřením na tento delikt. 

V případě, že nebude zvolen jednotný přístup k této otázce na úrovni policejního 

prezidia, bude dále rozhodnutí záležet na každém krajském řediteli, jestli vytvoří 

skupiny odborníků anebo budou případy domácího násilí řešit všichni policisté 

základních útvarů. 

Přesto vše je patrná pozitivní tendence za deset let, kdy je v platnosti současná 

právní úprava. Policisté se naučili s tímto novým nástrojem zacházet, což jsme  

si ukázali dle statistik počtů vykázaných osob. Nyní v posledních letech se situace 

s počty vykázaných osob stabilizovala. Policisté se současnou právní normou umějí 

a chtějí pracovat, ale je potřeba jejich úsilí a snahu zkoordinovat a systematizovat. 

Další poznámkou, kterou bych k této problematice rád učinil je,  

že novelizovaným zákonem tolik prosazovaný preventivní přístup v otázce 

domácího násilí by se měl vztahovat nejen na pomoc osobám ohroženým, nýbrž  

i na pomoc osobám násilným. Např. ve formě terapeutických programů, 

zaměřujících se na změnu chování a přístupu nebo snížení agrese u násilné osoby, 

nabídky ústavní léčby alkoholové či drogové závislosti (pokud jsou příčinami 

provozovaného domácího násilí) a jiné metody eliminující vznik situací domácího 

násilí. V některých státech podobné programy existují a úspěšně fungují. 

 

 



66 

 

6 DISKUZE 

V teoretické části jsem uvedl přehledné a souvislé informace o problematice 

domácího násilí. V praktické části jsem posoudil a zhodnotil výsledky 

kvantitativního a kvalitativního šetření. V této podkapitole se nad těmito 

získanými výsledky zamyslím a porovnám je se závěry jiných autorů, kteří se také 

zabývají problematikou domácího násilí. 

Zajímavé úhly pohledu na postupy Policie ČR při řešení situací domácího násilí 

poskytuje např. Bakalářská práce D. Mikulíka (2010), která se zabývá komunikaci 

Policie v situacích domácího násilí. Autor v kapitole 7.4.1. Dílčí závěr vyjmenovává 

řadu okolností, které ovlivňují nejen komunikaci, nýbrž i celkové chování policisty 

na místě incidentu. Jedná se např. o únavu policisty, zejména při nočních službách. 

Mikulík se zmiňuje, že k incidentům domácího násilí dochází velmi často právě 

v nočních hodinách. Celkově je policejní profese velmi dynamická, stresová  

a náročná fyzicky i psychicky. Zátěžové situace, rychlé rozhodování a nedostatek 

odpočinku např. o pauze, nočních službách nebo dvacetičtyřhodinových službách, 

toto vše se následně projeví celkovou únavou, morálním vyčerpáním, v nejhorším 

případě profesním vyhořením. Moji respondenti také popisovali únavu jako dost 

důležitý faktor. Uváděli, že mnohdy v důsledku únavy se jim dostavuje pocit 

rezignace ba lhostejnosti, což si při policejní profesi nemůže člověk připustit.  

Dále pak se může dle Mikulíka jednat o řádu faktorů, které jsou unikátní  

a specifické pro každý konkrétní výjezd policistů k případu domácího násilí. Např. 

nezkušený kolega, který je zaskočený situací a je spíše přítěží, než pomocníkem  

na místě incidentu: „… přes to, že byl kolega v základní odborné přípravě seznámen  

se situacemi domácího násilí a komunikací v náročných situacích, byl nastalou situací 

zaskočen. Konkrétně při komunikaci s manželkou (ohrožená osoba), se hodlal smířit s jejím 

zlehčováním situace a tím případ rychle ukončit. Při kontaktu s manželem (násilná osoba) 

zvolil na místo direktivního způsobu komunikace techniku indirektivní,  
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a tím se mu nepodařilo zvládnout přetrvávající agresi násilné osoby.“ (Mikulík 2010,  

s. 46). Toto je přesně ta situace, o které se zmiňovali také moji respondenti,  

že nezkušeného policistu může přesvědčit „divné“ chování oběti, proto  

do úředního záznamu napíše, že ve věci nespatřuje podezření ze spáchání 

trestného činu ani přestupku. Toto rozhodnutí však může být klíčové a osudné, 

např. zmíněný násilný manžel by po odchodu policistů mohl svou manželku tvrdě 

„potrestat“, že si „dovolila“ zavolat Policii. Následky tohoto „potrestání“ mohou 

být dost tragické, smutné až fatální. Mohlo by se stát, že ta noc byla  

pro oběť poslední v životě. Proto je důležité pro každého příslušníka policie, který 

v takto nejasných a komplikovaných situacích domácího násilí zasahuje, 

uvědomovat si důsledky a pečlivě vše zvažovat.  

Mezi další unikátní okolností, které ovlivňují chování policisty na místě 

incidentu lze zařadit např. určité záležitosti, které mohou policistu zaskočit nebo 

celou situaci zkomplikovat. Mikulík (2010, s. 45) uvadí jako případovou studii 

policejní zákrok na místě, kde se odehral incident domácího násilí, u čehož bylo 

přítomné třileté sluchově postížené dítě. Zakročující policisté neuměli znakovou 

řeč. Byl problém to malé dítě, které bylo svědkem násilí, uklidnit a u toho ještě 

plnit své profesní povinnosti, držet se metodické příručky SARA DN, vyslechnout 

obě osoby apod. V tomto psychickém presu opravdu může policistu nějaká 

specifická okolnost rozhodit, a může se na chvili cítit dezorientovaný a nejistý.  

Já, jakožto řádně proškolený v problematice domácího násilí příslušník Policie 

jsem byl u zákroku, který byl výjimečný co do náročnosti a komplikovanosti. Naše 

hlídka byla zavolaná k případu, kdy silně opilý muž Vietnamské národnosti 

fyzicky napadl svou manželku (také Vietnamské národnosti, která byla taktéž pod 

vlivem alkoholu). Svědky události byly jejich děti 4 a 5 let. Po příjezdu na místo 

incidentu, jsme zjistili, že v místě události panuje absolutní chaos. Nezletilé, 

pobíhající nahé děti, které nehovořily česky, plakaly a rozrušeně komunikovaly  

s přiopilou a zraněnou matkou ve vietnamštině. Jejich otec a manžel paní byl velmi 
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agresivní na hlídku, následně musel být dle § 26 odst. 1 písm. a) zák. č. 273/2008 

Sb. zajištěn za použití donucovacích prostředků, neboť svým jednáním ohrožoval 

zdraví ostatních osob. Po provedení orientační dechové zkoušky bylo zjištěno,  

že muž je ovlivněn alkoholem (3,5 ‰). Taktéž manželka se podrobila orientační 

dechové zkoušce na přítomnost alkoholu (2,4 ‰). Zajištěný muž s hlídkou odmítal 

jakoli spolupracovat. Z pohledu na jeho manželku bylo patrné, že utrpěla poranění 

obličeje. V bytě se nacházely rozbité věci a bylo poškozeno i vybavení bytu.  

Po provedení zajištění manžela jsem se jakožto velitel zasahující hlídky pokusil 

zjistit okololnosti události od manželky. Vzhledem k jazykové bariéře jsem nemohl 

postupovat dle SARA DN, jelikož paní neuměla česky ani anglicky vysvětlit 

okolnosti situace. Proto jsem musel danou situaci kvalifikovat pouze z dostupných 

v ten okamžik poznatků. Událost jsem předběžně kvalifikoval jako ublížení  

na zdraví dle § 146 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., jelikož jsem nevěděl, jestli se jednalo 

o jednorázový akt násilí či dlouhodobé týrání osoby. Zraněná a opilá paní 

potřebovala lékařské ošetření. Na místo jsem si přivolal Zdravotnickou záchrannou 

službu, která ženu společně s dětmi po provedení prvotního ošetření převezla  

do nemocnice k celkovému vyšetření a následné hospitalizaci. Na místo jsem  

si prostřednictvím operačního důstojníka přivolal další hlídku, které jsem jakožto 

velitel dal rozkaz doprovázet a hlídat poškozenou ženu. Děti si poté z nemocnice 

se souhlasem matky vyzvedly prarodiče, které se mi podařilo vypátrat  

a kontaktovat. Manžel poškozené byl vzhledem k silné opilosti převezen mou 

hlídkou k umístění do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění, neboť osoba 

nesmí být dle trestního řádu vyslýchána pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 

látky, taktéž má právo být vyslýchána orgány Policie ve svém mateřském jazyce 

nebo v jazyce, o kterém prohlásí, že mu rozumí. Po umístění muže do záchytné 

stanice jsem řádně poučil personál, že mě nebo kompetentní oddělení policie musí 

kontaktovat v dostatečném časovém předstihu před  jeho propuštěním, a to z 

důvodů předvedení daného muže k podání vysvětlení dle § 158 odst. 6 zák. č. 

141/1961 Sb., k výše uvedenému případu. Po provedení předvedení muže k 



69 

 

vyšetřovateli, který se následně případem zabýval, bylo moje působení v případu 

ukončeno. Dotyčný muž byl již během vyšetřování vyšetřovatelem vykázán ze 

společného obydlí dle § 44 odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb. Vyšetřovatel po provedení 

veškerých šetření  a podání vysvětlení zjistil, že skutek naplňuje nejen znaky 

ublížení na zdraví, ale taktéž znaky domácího násilí. Tudíž výše uvedené jednání 

muže bylo překvalifikováno na Ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1 zák. č. 41/2009 

Sb. v jednočinném souběhu s Týráním osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 

odst. 1 zák. č. 41/2009 Sb. 

Výše uvedený případ poskytuje náhled, s jakými nečekanostmi a komplikacemi 

se policisté u zásahu v situacích domácího násilí musí poprat. Tak jak je výše 

popsáno, ne vždy dochází k vykázání na místě incidentu.  

Mikulík (2010, s. 46) uvádí dále na můj pohled klíčový faktor, což  

je odpovědnost za rozhodnutí vykázat osobu. „…toto rozhodnutí je pouze na uvážení 

přítomného policisty, který se musí na základě důkazů v malém časovém horizontu 

rozhodnout, zda bude násilná osoba vykázaná“ (Mikulík 2010, s. 46) Uvádí také,  

že se stává, že vykázaná osoba může policistům vyhrožovat, že na ně podá trestní 

oznámení. Např. z důvodu ušlého zisku v případě, že vymezený prostor  

a společné obydlí, odkud je násilník vykázán, souvisí s jeho podnikatelskou 

činnosti (Mikulík 2010, s. 46). 

Další postřehy poskytuje Voňková a kol. (2002, s. 15). Uvádí, jakým způsobem 

mohou policisté způsobovat sekundární viktimizaci obětem domácího násilí: 

„Policie se za současné praxe při řešení případů DV a IFV dopouští často sekundární 

viktimizace obětí: 

 neoprávněným přesvědčováním oběti, že si vše vymyslela, eventuelně 

 bagatelizací a přezíravým postojem 

 necitlivým přístupem k oběti 
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 odmítáním přijmout trestní oznámení a snahou oběť již “u dveří” přesvědčit,  

že se vlastně nic nestalo a pokud ano - jedná se jen o přestupek 

 apriorní nedůvěrou ve výpovědi oběti a ovlivňováním jejích výpovědí (např. 

 uváděním nepřesných formulací do protokolu o podání vysvětlení) 

 upíráním informací oběti (např. o následcích odepření souhlasu s trestním 

 stíháním podle § 163 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších změn  

a doplňků) 

 nenahlížením na trestné činy v rámci DV a IFV jako na kterýkoli jiný trestný čin“ 

(Voňková a kol. 2002, s. 15) 

Při rozhovorech s respondenty jsem si všiml velmi důležité věcí. Respondenti 

poté, když byli v otázce domácího násilí proškolení, se o tuto problematiku 

zajímají dále již ze své vlastní vůle a rozhodnutí. Všichni potvrdili,  

že si uvědomují, o jak závažný problém se jedná. S výše uvedenými slovy Voňkové 

a kol. se neztotožňují, jelikož všichni respondenti potvrdili, že při jednání s oběti 

postupují citlivě a uvědomují si veškeré záležitosti, které by mohly oběť (nechtěně 

a neúmyslně) poškodit. Jeden z respondentů uvedl, že při provádění kontroly  

dle § 47 odstavce 4 zákona 273/2008 Sb. O Policii ČR oběť zrovna nezastihl doma.  

Šel tedy se poptat sousedů, zda vykázaná osoba náhodou nebyla spatřená někde 

poblíž nebo přímo ve vykázaném prostoru. Sousedé jakmile viděli policistu a ještě 

byli na něco dotazováni, projevovali zájem o situaci, aktivně se ptali, o co se jedná, 

co zjišťuje. Přičemž se kolem shromáždila dostatečně početná skupinka lidí.  

Můj respondent však nezpanikařil a předložil lidem legendu, že provádí pouze 

běžné šetření, že pán X. (vykázaná osoba) byl v nějaké věci svědkem, a více nesmí 

prozradit. Dbal tedy opravdu na to, aby oběť i vykázanou osobu nijak nepoškodil,  

i když už měl úkony vykázání a tedy i přímé jednání s obětí za sebou. Zákon navíc 

neuvádí, jakým způsobem a kolikrát za 10 dní trvajícího vykázání musí policista 

provést kontrolu dle § 47 odstavce 4 zákona 273/2008 Sb. Moji respondenti případy 

domácího násilí berou vážně a staví se k tomu zodpovědně, v průměru kontroly 

prováděli 3 až 4 krát za 10 dní trvajícího vykázání. Všem jim se také stávalo,  
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že oběť při kontrole nezastihnou doma. Přesto věc nezavršili jakožto splněnou 

formálně („zvonil jsem, ale nikdo neotevřel“), byli důslední a ptali se sousedů nebo 

lidí z okolí, zda se vykázaná osoba nevyskytuje poblíž a nestýká se s obětí.  

A to i přesto, že jen málokterý soused otevřel dveře, málokterý se chtěl s Policii  

o něčem bavit. 

Z výzkumu tedy vyplynulo, že policisté umějí s institutem vykázání pracovat, 

umějí efektivně postupovat dle platné legislativy, při svém profesním konání 

postupují důsledně a zodpovědně, citlivě se staví k oběti a jsou direktivní, přesto 

slušní, když jednají s násilnou osobou. Také se dále a z vlastní vůle o problematiku 

domácího násilí zajímají, uvědomují si závažnost tohoto jevu. Z hlediska 

legislativního vidí pokrok a snahu tento problém řešit. Téma domácího násilí  

ani osudy obětí jim není lhostejné. 
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7 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zaměřovala na problematiku domácího násilí  

a na účinnost prevence tohoto deliktu ze strany policie jakožto prvního pilíře v boji 

proti tomuto jevu. Domácí násilí je závažným tématem, které může mít v klimatu 

rodiny patologické následky. Rozhodnutí o novelizaci zákona na ochranu před 

domácím násilím bylo tedy správným krokem, který nás posouvá správným 

směrem vpřed k civilizovanější a bezpečnější společnosti. 

Pod pojmem „domácí násilí“ se mohou skrývat nesčetné projevy nerovnováhy 

moci v malé sociální skupině, tj. v rodině. Projevy domácího násilí nejsou 

limitované tím, jak si laická veřejnost tento jev představuje, že se jedná  

o manželskou hádku nebo mezigenerační konflikt s dětmi. Škála projevů tohoto 

závažného deliktu je velmi široká, od neustálého sprostého nadávání, psychického 

vydírání, sexuálního zneužívání až po fyzické napadání a ubližování s těžkými 

nebo fatálními pro zdraví a život následky. Každá z forem domácího násilí 

ovlivňuje psychiku, prožívání a reakce oběti. Na to je potřeba brát zřetel např.  

při školení policistů, kteří jsou „prvními na ráně“ při zásazích v situacích 

domácího násilí. Jsou hozeni do zátěžové a nejasné situace, ve které se mají 

v krátkém čase zorientovat a provést zákonem předepsané úkony, přičemž mají 

dbát na to, aby nepoškodili zároveň oběť (sekundární viktimizace) a neomezili 

neprávem významně práva pachatele. 

Ukázalo se, že přijetí zákona na ochranu před domácím násilím je policisty 

hodnoceno vesměs kladně, ale vznikají problémy s jeho aplikaci v praxi.  

Na školeních se velmi dobře probírá technická čili procesní stránka věci, ale zbývá 

prostor proškolit policisty také v oblasti psychologie jevu domácího násilí  

a v oblasti správného a profesionálního jednání jak s osobou ohroženou,  

tak osobou násilnou, a to tím způsobem, aby nedocházelo k eskalaci a vyhrocení 

celé situace. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

APIC: Asociace pracovníků intervenčních center 

BWS: Battered woman syndrome 

ČR: Česká republika 

DN: Domácí násilí 

D-S-M IV: Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch (anglicky: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

DV: Domestic Violence 

ETŘ: Evidence trestního řízení 

ICD-10: Desátá Revize Mezinárodní Statistické Klasifikace Nemocí a 

souvisejících zdravotních problémů 

IFV: Inter Family Violence 

LGBT - Lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby 

MOP - Místní oddělení policie 

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PČR - Policie České republiky 

SARA - Spousal Assault Risk Assessment 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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Příloha A: Okruhy otázek a doporučení pro použití metody SARA DN 

 

Obrázek č. 1: Postup při vykázání (a), Policejní metodická příručka SARA DN. 
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Obrázek č. 2: Postup při vykázání (b), Policejní metodická příručka SARA DN. 

  



82 

 

 

Obrázek č. 3: Doporučení k taktice zákroku PČ, Policejní metodická příručka SARA DN. 
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Obrázek č. 4: Doporučení pro komunikaci na místě incidentu, Policejní metodická příručka SARA DN. 
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Obrázek č. 5: Otázky ke zjištění rizika eskalace domácího násilí, Policejní metodická 

příručka SARA DN. 
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Obrázek č. 6: Otázky na rizikové faktory, Policejní metodická příručka 

SARA DN. 


