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SCHNEIDER, H.J., německý kriminolog 

 

DOMÁCÍ  NÁSILÍ 

- nejrozšířenější druh n. z hlediska výskytu, 

- nejméně kontrolované n. z hlediska latence, 

- nejvíce podceňované n. z hlediska závažnosti 

a jeho frekvence. 



Reakce na domácí násilí  

• nulová (jedná se o soukromou věc) 

 

• tvrdá (kriminalizující) 

 

• flexibilní, kombinovaná (vykázání, sociálně 

právní opatření, event. trestněprávní opatření) 
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ZÁKON  

č. 135/2006 Sb., 

 

kterým se mění některé zákony  

v oblasti ochrany před domácím 

násilím 
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Pilíře právní úpravy 

I. Policie ČR (zásah na místě samém, vykázání) 

II. Intervenční centra (následná pomoc ohroženým 

osobám) 

III. Soudy rozhodující v občanském soudním řízení 

(návrh na vydání předběžného opatření, řízení ve 

věci samé, návrh na prodloužení platnosti 

předběžného opatření)  

 

           Aplikace vykázání je podmíněna existencí celého 

systému (role jednotlivých pilířů jsou navzájem 

nezastupitelné) !!! 
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obsah zákona č. 135/2006 Sb. je tvořen novelami  

4 právních norem : 

 

1.  zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR 

2.  zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních 

3.  zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

4.  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
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 ze společného obydlí s účinností od 01.01.2007 
odchází násilná osoba (zatímco dříve odcházela osoba 
ohrožená) 

 

 s účinností od 01.01.2007 získává ohrožená 
osoba přímo ze zákona nabídku odborné pomoci 
a podpory ze strany intervenčního centra (zatímco 
dříve záviselo případné čerpání jakékoli odborné pomoci na 
možnostech a schopnostech této osoby) 

 

  

ZÁSADNÍ  ZMĚNA 
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HLAVNÍ  CÍL 

• zajistit ochranu a bezpečnost osob ohrožených 
chováním násilné osoby = PRIORITA (přednost před 
ochranou vlastnického práva a nedotknutelností obydlí) 

 

• účinné využít opatření netrestní povahy (institut 
vykázání kombinovaný s dalšími prvky sociálně právní 
pomoci; trestněprávní opatření se užijí pouze 
subsidiárně) 

 

• přenesení plné odpovědnosti za prvotní zásah v 
akutních případech na orgány Policie ČR (další postup 
je činěn ve spolupráci s intervenčními centry a sociálními 
službami) 
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Mezioborová spolupráce 
        

Další místa kontaktu s domácím násilím: 

 

Nonstop linka pro oběti domácího násilí 2 5151 1313 

1.  orgány sociálně právní ochrany dětí 

2.  lékaři a zdravotnická zařízení 

3.  obecní a městská policie 

4.  přestupková oddělení (komise) obecních úřadů  

5.  poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí 

6.  krizová centra 

7.  azylové domy 

8.  rodinné poradny 

9.  místní samospráva 
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1.1. 2007 – 31.3. 2014 

Celkem 7 933 policejních vykázání 

 

Každoročně při nich přímo ohroženo  

- cca 800 dospělých osob (z toho 95 % žen a 5 % mužů) 

- Děti (přítomnost, tichý svědek, WHO – týrání dítěte) 

 

PRŮMĚR ČR 

- Policie ČR eviduje časté zákroky končící vykázáním (2-3 
denně) 

- Intervenční centra evidují ročně cca 4 000 kontaktů mimo 
vykázání 
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Vykázání v ČR, průměr za měsíc (rok) 

• 2007                 72    (ČR – 862) 

• 2008                 56    (ČR – 679) 

• 2009                 76    (ČR – 778) 

• 2010                                    88         (ČR – 1058) 

• 2011                                    119          (ČR – 1430) 

• 2012                                    117          (ČR – 1407) 

• 2013                                    113          (ČR – 1361) 

 

• leden až březen 2014        120         (ČR – 360) 
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Kampaně 



více informací na   www.bkb.cz  

                                                              

    www.donalinka.cz 

                                                              

    www.domacinasili.cz  

 

                           

 

               Děkuji za pozornost 

18.8.2014 10:08 13  


