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Mgr. Milan BARTŮNĚK 
 
Domácí násilí v kontextu pandemie COVID-19 

 
Anotace  
 
Domácí násilí je velmi rozšířený a současně nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje  
v sobě všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi osobami 
žijícími ve společné domácnosti. Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního 
postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým 
skupinám apod. Domácí násilí začíná často velmi nenápadně, takže si jeho prvních příznaků 
oběť často ani nevšimne. Pokud se hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci, 
opakuje se a nabývá na intenzitě. Intervaly mezi jednotlivými fázemi se postupem času 
zpravidla zkracují. Po nezbytném teoretickém úvodu se studie více zaměří na specifické 
stránky v souvislosti s pandemií COVID-19. V nezbytné míře anonymity zde zazní vzorek 
aktuálně řešených konkrétních činů různé formy domácího násilí. 
 
Klíčová slova  
 

Domácí násilí, psychosociální aspekty, psychohygiena, karanténa, vysoce nakažlivé nemoci. 
 
Summary 
 
Domestic violence is a very widespread and at the same time the least controlled type of 
violence. It includes all manifestations of physical, sexual and psychological violence 

committed between persons living in the same household. Domestic violence occurs among 
people of all levels of social status, regardless of education, economic situation, race or 
ethnicity, etc. Domestic violence often begins very inconspicuously, so the victim often does 
not even notice its first symptoms. If it does not stop at the beginning, it has an increasing 
tendency, it repeats itself and it gains in intensity. The intervals between the individual 
phases usually shorten over time. After the necessary theoretical introduction, the study will 
focus more on specific aspects of the COVID-19 pandemic. To the necessary degree of 
anonymity, a sample of currently solved specific acts of various forms of domestic violence 
will be heard here. 
 
Keywords 
 
Domestic violence, psychosocial aspects, psychohygiene, quarantine, highly contagious 
diseases. 
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Domácí násilí v kontextu pandemie COVID-19 

 
ÚVOD 
 
Domácí násilí je velmi rozšířený a současně nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje  
v sobě všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi osobami 
žijícími ve společné domácnosti. Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního 
postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým 
skupinám apod. Domácí násilí začíná často velmi nenápadně, takže si jeho prvních příznaků 
oběť často ani nevšimne. Pokud se hned v počátcích nezastaví, má stupňující se tendenci, 
opakuje se a nabývá na intenzitě. Intervaly mezi jednotlivými fázemi se postupem času 
zpravidla zkracují. 
 
V teoretické části vysvětlím používané pojmy a základní aspekty tohoto celospolečenského 
problému v obecné rovině. 
 
Po nezbytném teoretickém úvodu se v praktické části své studie více zaměřím na specifické 
stránky v souvislosti s pandemií COVID-19. V nezbytné míře anonymity předvedu na vzorku 
aktuálně řešených konkrétních činů různé formy domácího násilí. 
 
TEORETICKÁ ČÁST 

 
Definice pojmu domácí násilí 
 

Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena 
domácnosti vůči druhému. Nemusí být jen fyzické, ale je také psychické, sexuální či 
ekonomické. Rodina je prostředím s  vysokým stupněm intimity. Právě tato intimita přispívá 
k eskalaci konfliktů a agrese. Charakter rodinného uspořádání, kde jsou známy povahové 
vlastnosti jednotlivých členů, jejich slabé a silné stránky, představuje prostředí pro přirozený 
boj a postavení v hierarchii. Hlavním znakem domácího násilí je přítomnost některé z forem 
násilí mezi osobami žijícími ve společném obydlí. Dalším znakem je dlouhodobost. Obvykle 
se cyklus násilí opakuje ve vlnách růstu napětí, které vyvrcholí k násilnému incidentu, po 

kterém následuje zklidnění. Nejde o domácí násilí tam, kde ve vztahu dochází k situačnímu 
párovému násilí, ve kterém absentuje asymetrický prvek, tedy jednoznačné rozdělení rolí na 
oběť a agresora. Právě nerovný vztah mezi pachatelem a obětí je dalším typickým znakem 
domácího násilí. O domácí násilí se tedy nejedná v případě sporu, byť i značně vyhroceného, 
mezi partnery, při jednorázovém incidentu nebo při vzájemných partnerských potyčkách. 
Čírtková1 upozorňuje na rozdíly mezi tzv. obecným párovým násilím (startérem je konflikt)  
a mezi skutečným domácím násilím (startérem může být cokoli). Obecné párové násilí 
představuje spontánní a situační agresivní reakci na konfliktní situaci, partneři se pak mohou 
v rolích agresora a oběti střídat. Podstatou domácího násilí je však systematické týrání 
jednoho partnera druhým. Obligatorním znakem domácího násilí je tedy zjevná, dlouhodobá 

                                                 
1
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Praha: Grada, 

2008. ISBN 978-80-247-2207-8. 
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vztahová asymetrie. Dalším znakem je nárůst intenzity násilí, čili lze v průběhu času 
pozorovat, že incidenty jsou častější a krutější nebo hrozí, že se tak stane . 
 
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019-2022 považuje 
za domácí násilí veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického násilí či 
dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či 
stávajícími manžely, partnery či osobami blízkými. Domácí násilí se dále vyznačuje 
opakováním, dlouhodobostí, cyklických charakterem a postupnou eskalací. Role osoby 
ohrožené a páchající násilí jsou zpravidla jasně odděleny. Toto násilí probíhá na blízkých 
osobách a je specifické svou neveřejností.2 
 
Základní formy domácího násilí 
 
Základní formy domácího násilí byly definovány již v počátcích teoretického zkoumání 
domácího násilí. Čírtková v této souvislosti připomíná jako základní formy domácího násilí:3 

 
 fyzické násilí; 
 psychické neboli emocionální násilí; 

 sexuální násilí; 

 sociální násilí; 

 ekonomické násilí. 
 
O těchto základních formách Čírtková4 dále doslova píše: „Ačkoliv teorii těchto uvedených 
základních forem lze dnes považovat za uzavřenou a výzkum pokročil dál, poznatky o nich 
dnes patří ke klíčovým“.  
 
Špatenková a Ševčík5 pak psychické neboli emocionální násilí dále dělí podle způsobu 
páchání na verbální (slovní napadání, ponižování, urážení, obviňování, zastrašování, citové 
vydírání apod.) a neverbální (např. záměrné ničení oblíbených věcí). 
 
Subjekty domácího násilí 
 
Násilná osoba 
 
Metodika k závaznému pokyn policejního prezidenta definuje násilnou osobou jako osobu, 
která ohrožuje ohroženou osobu na životě, zdraví anebo svobodě nebo lidské důstojnosti, 
žije s ohroženou osobou ve společném obydlí a lze důvodně předpokládat, že se tato osoba 

                                                 
2
 Úřad Vlády České republiky. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019  

-2022. Praha 2019. 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/AP-DN---grafikaFINAL.pdf 
3
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí] . Praha: Grada, 

2008. ISBN 978-80-247-2207-8. 
4
 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky: [domácí násilí, stalking, predikce násilí]. Praha: Grada, 

2008, s. 10. ISBN 978-80-247-2207-8. 
5
 ŠEVČÍK, Drahomír a Naděžda ŠPATENKOVÁ. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 

2011. ISBN 978-80-7367-690-2. 
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bude dopouštět i nadále nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť 
závažného útoku proti lidské důstojnosti. Voňková a Oplatek6 ve své studii uvádějí, že 
pachateli nejčastější formy domácího násilí jsou v 97 % případů muži.  
 
Ohrožená osoba 
 
V běžné komunikaci se také někdy pracuje s  pojmem oběť nebo poškozený. Jak uvádí 
Velikovská7 tak až zákon o obětech trestných činů zohledňuje lidský rozměr uplatňovaných 
práv a přináší definici oběti a ve svém § 2 definuje oběť jako „fyzickou osobu, které bylo nebo 

mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 
nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil“.  
 
Z viktimologického hlediska pak autorka dělí oběti na tři základních skupin: 
 

 primární – oběti přímo zasažené trestným činem, tj. oběti samotné; 
 sekundární – blízké osoby oběti, které mají k oběti silný emocionální vztah a její újmu 

prožívají jako újmu vlastní (např. partner/ka, rodinní příslušníci apod.); 
 terciární – blízké sociální okolí (přátelé, sousedé apod.) 
 
Metodika k závaznému pokyn policejního prezidenta definuje ohroženou osobu jako osobu, 
a, která je ohrožena nebezpečným útokem proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť 
závažným útokem proti lidské důstojnosti, ze strany násilné osoby. 
 
Dítě, pokud není přímo ohroženou osobou, je podle názoru Světové zdravotnické organizace 
z roku 2003, považováno za nepřímou oběť domácího nási lí, k němuž dochází mezi rodiči,  
a to i v případě, že jednotlivým útokům pachatele vůči přímé oběti není přítomno. Násilí 
v domácnostech, kde žijí děti, je zásadním faktorem ovlivňujícím jejich zdravý a řádný 
sociální vývoj. 
 
Právní prostředí 
 
Základní právní normou v prostředí České republiky je Ústava České republiky neboli Ústavní 
zákon České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992. Dalším, neméně důležitým, 
právním předpisem je Listina základních práv a svobod, jako nedílná součást ústavního 
pořádku České republiky. Z obecných zákonů je třeba zmínit trestní zákoník, občanský 
zákoník, zákon o obětech trestných činů. Z  praktické aplikace pak zákon o Policii České 
republiky, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o dobrovolnické službě, zákon  
o sociálních službách. Z hlediska strategického jsou pro oblast domácího násilí relevantní 
následující mezinárodní dokumenty: 
 

                                                 
6
 VOŇKOVÁ, Jiřina a David OPLATEK. Vraždy v kontextu domácího násilí. Praha: proFem, 2015, s. 63. 

ISBN 978-80-904564-3-3. 
7
 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, 

prevence a vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016, s. 32. ISBN 978-80-

247-4849-8. 
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 Úmluva Organizace spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 
1979; 

 Pekingská deklarace a akční platforma přijatá v roce 1995; 
 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí z roku 2011;  
 Úmluva Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989; 
 Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením z roku 

2006; 

 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská 
úmluva), která stanovuje obecné standardy v oblasti prevence tohoto násilí a pomoci 
osobám ohroženým. Česká republika Istanbulskou úmluvu podepsala dne 2. května 2016. 
Ministerstvo spravedlnosti v současnosti připravuje podklady pro návrh na její ratifikaci.  

 
Strategickými vnitrostátními dokumenty v oblasti domácího násilí jsou zejména:  

 
 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice 2016 - 2019; 

 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020; 

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 – 2020; 
 Strategie romské integrace do roku 2020; 

 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2015 – 2020; 

 Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí  
a mládeže na období 2019-2021; 

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025.  
 
Pomoc obětem 
 
Jak uvádějí Gjuričová a Kubička8 vyžaduje problém násilí spolupráci na úrovni různých 
institucí či odborníků a zároveň poukazují na fakt rozličných pohledů na násilí ze strany 
těchto odborníků. Odlišný jsou také role různých profesionálů, kteří se problémem zabývají. 
Nezbytná je tak účelná a systematická spolupráce mezi nimi. 
 
Intervenční centra 
 
Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění 
některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím a vyhlášky Ministerstva práce  
a sociálních věcí České republiky č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, intervenční centrum nabízí pomoc na základě rozhodnutí  
o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj osobě ohrožené násilným 
chováním vykázané osoby, a to nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí 
intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě 
žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo  
i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožené osobě 
násilným chováním dozví. 

                                                 
8
 GJURIČOVÁ, Šárka a Jiří KUBIČKA. Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2. vydání. Praha: Grada, 

2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2390-7. 
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Služba poskytuje, dle § 35 zákona o sociálních službách, tyto základní činnosti: 
 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; 
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování; 
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti; 
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 
g) základní sociální poradenství; 
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 
i) sociálně terapeutické činnosti; 
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; 
k) telefonická krizová pomoc; 
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti  a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění; 
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.  
 
Policie České republiky 
 

Základní postavení Policie České republiky v právním řádu České republiky je definováno 
v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V § 2 je doslova uvedeno: „Policie slouží 
veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 
trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 
a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo 
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“ Specifické oprávnění ve 
vztahu k řešení domácího násilí je uvedeno v dalším textu. 
 
Vykázání 
 
Policie České republiky disponuje institutem vykázání ze společného obydlí jako preventivní 
opatření k ochraně ohrožené osoby před opakováním násilných útoků. To jí umožňuje dle 
§ 44 a následující zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, vykázat násilnou osobu 

ze společného obydlí na dobu 10 dnů. Ohrožená osoba tak získá možnost, bez psychického či 
jiného nátlaku násilné osoby, pochopit situaci, ve které se nachází, uspořádat si vlastní 
záležitosti (např. podání návrhu na rozvod manželství, podání trestního oznámení atd.), a to  
i za pomoci specializovaných pracovišť, které poskytují pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím. Policista na místě zákroku ústně oznámí oběma aktérům rozhodnutí o vykázání  
a předá jim proti podpisu písemné potvrzení o vykázání. Nás ilná osoba poté musí neprodleně 
opustit prostor společného obydlí, zdržet se vstupu do něj, zdržet se styku nebo navazování 
kontaktu s ohroženou osobou a na výzvu vydat policistovi všechny klíče od společného 
obydlí, které vlastní. 
 
SARA DN 
 

Policista při aplikaci výše uvedeného oprávnění postupuje pomocí metody SARA DN. Jak 
uvádí Vitoušová a Zima na webových stránkách Bílého kruhu bezpečí o. s. vznikla 
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diagnostická metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) v Kanadě, byla využita ve 
Švédsku a 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 České republiky. Proškolený uživatel metody dokáže vyhodnotit 
aktuální situaci, odhadnout závažnost hrozby a přijmout opatření, která eliminují rizikovou 
situaci. Tato metoda je určena především policistům, kteří se dostanou do prvního kontaktu 
s osobou ohroženou domácím násilím a stala se součástí závazného pokynu policejního 
prezidenta a výrazně posílila kompetence jednotlivých policistů při realizaci oprávnění na 
ochranu před domácím násilím.9 
 

                                                 
9
 VITOUŠOVÁ Petra a Vlastimil ZIMA. Adaptace metody SARA pro Českou republiku. Bílý kruh bezpeční o. s. 

http://www.domacinasil i .cz/pomahajici-profesionalove/odhad-rizika-hrozby 
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Ilustrace: Otázky pro aplikaci metody SARA DN.10 
 

 

                                                 
10

 Příloha č. 2 k metodické příručce č. 1/2010 ředitele Ředitelství služby pořádkové policie k realizaci Závazného 
pokynu policejního prezidenta č. 166/2009 o provádění vykázání. 
Metodická příručka č. 1/2010 ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky k 
realizaci závazného pokynu policejního prezidenta č. 166/2009 o provádění vykázání. 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 166/2009. 
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PRAKTICKÁ ČÁST  
 
Vzhledem k psychické náročnosti pobytu v uzavřeném prostředí za dobu vyhlášeného 
nouzového stavu lze předpokládat výskyt domácího násilí u osob v karanténě a izolaci spíše 
vyšší než za standardní situace. Projevuje se zde jako katalyzátory agrese vnější stresový 
faktor v podobě potíží v zaměstnání, nemožnost školní docházky, obava o ztrátu výdělku, ale 
také faktory vnitřní jako například neobvykle dlouhý čas, který členové domácnosti tráví 
spolu, značný názorový střet na vzniklou situaci a nemožnost úniku z toho stresového 
prostředí. Roli hraje i spotřeba alkoholu. Rodiny jsou také izolované od ostatních a násilníky 
to může zbavit všech zábran.  
 
Pomoc obětem domácího násilí v době vyhlášeného nouzového stavu komplikuje přetížení 
policie i zdravotnických zařízení. Jiným možnostem pomoci zase brání karanténní opatření  
a s tím spojené omezování služeb intervenčních center. Ty musely omezit svou činnost  
a v podstatě přešly jen na komunikaci buď po telefonu, nebo online. 
 
Situace v České republice 
 
Kazuistika 

 
V této kapitole uvádím příklady aktuálních případů šetřených Policií České republiky. Jedná 
se o tzv. „živé“ kauzy. Z tohoto důvodu jsou maximálně anonymizovány. Z mnoha 
evidovaných případů jsem vybral jen ty s  typickými znaky, o kterých se zmiňuji v teoretické 
části studie. Tyto případy jsou ve stadiu rozpracovanosti na úrovni orgánů činných v  trestním 
řízení, neobjevují se tedy zatím ve statistikách objasněných činů. V průběhu šetření může 
dojít ke změně právní kvalifikace, ke spojení do jiné trestní kauzy nebo do jiného způsobu 
vyřízení oznámení (např. správní řízení o přestupku). 
 
Případ č. 1 – fyzické násilí vůči nevlastním dětem 
 
Podezřelý (ročník 1971) psychicky a fyzicky týral nezletilou nevlastní dceru (ročník 2004), 
která s ním a společně se svou matkou (ročník 1978) žila ve společné domácnosti. Nezletilá 
byla otčímem delší dobu fyzicky napadána, a naposledy jí měl napadnout dne 26. března 
2020. Dále jí měl v době nouzového stavu zakazovat učit se po internetu, měl jí bránit ve 
psaní si s kamarády a opakovaně jí nadávat ať chcípne a zdechne na koronavirus. Nezletilá 
byla dne 30. března 2020 svěřena předběžným rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí do výchovy biologického otce a k týrání již nyní nedochází. 
 

Případ č. 2 – fyzické násilí vůči dětem ze strany obou rodičů  
 
Dne 30. března 2020 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání 
přečinu týrání svěřené osoby, kterého se měli dopustit manželé (ročník 1983 a 1982) tím, že 
měli blíže nezjištěným způsobem fyzicky trestat nezletilou (ročník 2006), čímž ji způsobovali 
podlitiny na horních končetinách. Otec jí psychicky týral, přičemž vše mělo vyvrcholit dne  

20. března 2020, když byla opět fyzicky napadena svým otcem, který ji měl způsobit podlitiny 
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po celém těle a uchopením za vlasy ji měl strhnout na zem, kde se k napadání měla přidat  
i její matka, která ji měla kopat do břicha a bít ji vařechou přes oblast nohou. 
 
Případ č. 3 – psychické a fyzické násilí vůči manželce (vč. sexuálního) a dětem  
 
Dne 18. dubna 2020 bylo na linku 158 oznámeno občanem, že u sousedů dochází k násilí na 
dětech ze strany otce a děti křičí a bouchají s věcmi. Šetřením na místě bylo zjištěno, že 
podezřelý (ročník 1973) se opakovaně do 18. dubna 2020 dopouštěl fyzického a psychického 
týrání své manželky (ročník 1973) a to tak, že zpravidla pod vlivem alkoholu ji opakovaně  
v místě společného bydliště se vzrůstající četností a intenzitou fyzicky napadal. Dále ji 
různými formami psychicky deptal, což vedlo k vyvrcholení během posledního incidentu, kdy 
byla ze strany manžela na posteli škrcena způsobem, že jí rukou ucpal ústa a nos, aby 
nemohla dýchat. Když se poškozená pokusila utéci, byla ze strany útočníka povalena zpět na 
postel a opět škrcena. Poté došlo k fyzickému napadení obou synů (ročník 1999 a 2004), 
kteří se snažili matku bránit. V předchozích incidentech se jednalo především o sexuální 
násilí, kdy si útočník vynucoval různé sexuální  praktiky, byť z dřívější doby věděl, že jsou 
poškozené nepříjemné. Tyto praktiky poškozená dříve snášela v obavě o zdraví a  život svých 
dětí a sebe sama. K poslednímu útoku došlo 21. dubna 2020, kdy podezřelý poškozenou 
opakovaně fyzicky i verbálně napadal, urážel a omezoval v kontaktu s  okolím z důvodu 
zákazu vycházení v době nouzového stavu. 
 
Případ č. 4 – psychické násilí vůči manželce v přítomnosti dětí  
 
Podezřelý (ročník 1984) opakovaně do současné doby v bytě téměř denně týral svou 
manželku (ročník 1986), čili osobu blízkou, tím, že jí nadával sprostými slovy. Dále ji fyzicky 
napadal, cloumal s ní tak, že se musela aktivně bránit. Neustále obviňoval poškozenou  
z nevěry, pořizoval si na svůj mobilní telefon videonahrávky poškozené v době, kdy spala 
nebo kdy se bránila jeho násilnému chování. Hrubé jednání a chování podezřelého vůči 
poškozené se průběžně stupňovalo a zvyšovalo a to i za přítomnosti jejich tří nezletilých dětí 
(ročník 2014, 2007 a 2003). Těmto dětem také vulgárně nadával a strašil je, že  zemřou na 
koronavirus. Věc byla dříve šetřena pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému 
soužití. Dne 1. dubna 2020 byla překvalifikována na podezření ze spáchání trestného činu.  
 
Případ č. 5 – psychické, fyzické a sociální násilí vůči zdravotně  postiženému manželovi 
 
Podezřelá (ročník 1982) fyzicky napadla svého zdravotně postiženého manžela (ročník 1982) 
a to tím způsobem, že ho udeřila pěstí do nosu, následkem úderu se poškozený bouchl 
o lavici. Tímto jednáním mu způsobila frakturu nosu. Následně, kdy spolu sdíleli společné 
bydliště, nejméně jednou týdně slovně poškozeného urážela a smála se jeho fyzickému 
postižení, omezovala ho v oblékání, ve volnosti pohybu, kdy nemohl chodit bez jejího 
doprovodu. Zamykala jej v domě, vzala mu průkazku ZTP/P, bránila mu ve vstupu do kuchyně 
a zrušila mu dovoz obědů. V několika případech mu dlouhodobě znemožňovala přístup 
k teplé vodě. S odvoláním na nouzový stav mu tvrdila, že podle nařízení má, jako mrzák, 
zakázáno chodit ven a přijímat návštěvy. Poškozený se danému jednání jmenované nebránil, 

napadení oznámil pouze v jednom případě a u tohoto nedal souhlas s  trestním stíháním 
osoby blízké. 
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Případ č. 6 – psychické, fyzické, sociální a ekonomické násilí vůči seniorce  
 
Podezřelý (ročník 1999) opakovaně fyzicky úderem hřbetem ruky a posléze dlaní napadl ve 
společném obydlí svou babičku (ročník 1937) ve snaze od ní získat různý finanční obnos. Dále 
opakovaně z peněženky či příruční pokladny poškozené odcizil dosud přesně nezjištěný 
finanční obnos a zamezili jí k přístupu k jejím financím, neposkytovali jí dostatek stravy 
a náležité léky. Poškozené bránil v opuštění společné domácnosti s  odůvodněním smyšlené 
karantény a ochrany jejího zdraví proti koronaviru. Denně chodil a kašlal na ni, i když věděl, 
že má respirační problémy, aby se obávala nakažením bakteriemi a viry. Dělal jí schválnosti, 
tak, že rukama sahal na zárubně, aby je viry a  bakteriemi infikoval a křičel, že dostane 
koronavirus a zemře. Z jejího bankovního účtu, jako disponent, vybíral finanční prostředky, 
které posléze užíval pro své účely. Dále za užití osobních údajů poškozené uzavřel několik 
spotřebitelských úvěrů. 
 
Případ č. 7 – psychické a fyzické násilí vůči seniorce 

 
Podezřelý (ročník 1990) v místě svého trvalého bydliště, kde žije se svou babičkou, 
poškozenou J. R. (ročník 1935) zle nakládal a to tak že jí soustavně hrubě slovně urážel, 
nadával, vyvolával hádky. Během těchto hádek stupňoval vulgarismy vůči poškozené. 
Opakovaně jí několikrát týdně fyzicky napadal, strkal do ní, aby upadla, dále jí  kopal do 
nohou (oblasti kolen), používal údery otevřenou i zavřenou dlaní (pěstí) do obličejové části či 
do temena hlavy. Tímto jednáním způsobil poškozené nesčetně pohmožděniny po celém těle 
vč. hlavy. Dále jí vyhrožoval usmrcením s  nožem v ruce, přičemž toto jednání poškozená 
pociťovala jako těžké příkoří, neboť není schopna se sama z důvodné svého věku 
a zdravotního stavu efektivně bránit. Obviněný byl po výslechu umístěn do policejní cely 

a státní zástupkyni byl dán podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Dne 21. dubna 2020  
v 13.10 hodin byl obviněný na základě příkazu ke vzetí do vazby vydaného soudcem 
okresního soudu dodán do Vazební věznice v Hradci Králové. 
 
Opatření přijatá v souvislosti s COVID-19 
 
Dne 8. dubna 2020 byl přijat podnět Výboru pro prevenci domácího násilí a dalšího násilí na 
ženách, který obsahuje několik doporučení na zlepšení situace v souvislosti s  koronavirem  
a vyhlášeným nouzovým stavem a omezením pohybu osob pro Ministerstvo vnitra České 
republiky, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky a Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jedním z doporučení pro 
ministerstvo vnitra je v rámci jednání krajských a krizových štábů měst zajistit vyčlenění 
dostatečných lůžkových kapacit pro oběti domácího násilí a jejich děti, které nemohou být 
přijaty do azylových domů, za využití bezpečných prostor (hotely s recepcí, volné byty apod.). 
Tímto úkolem (využití hotelů a azylových středisek pro týrané, resp. tyrany) se dále zabýval 
Ústřední krizový štáb na svém jednání dne 15. dubna 2020. 
 
V rámci činnosti Policie České republiky byl 23. března 2020 ředitelem služby pořádkové 
policie Policejního prezidia České republiky stanoven postup policisty při vykázání osoby, 
která má stanovenu karanténu v souvislosti s onemocněním COVID-19, neboť pravdě-
podobnost, že policie bude přivolána k případu domácího násilí a bude muset řešit případné 
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vykázání osoby v domácí izolaci nebo v karanténě ze společného obydlí, se době 
vyhlášeného nouzového stavu jevila jako poměrně vysoká. K uvedenému metodickému 
pokynu vypracoval stanovisko Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České 
republiky. V uvedeném postupu je popsána situace, kdy z důvodu rizika ohrožení dalších 
osob infekcí není možné, aby vykázaná osoba opustila domácí karanténu a volně se 
pohybovala v okolí, po ubytovnách atd.  
 
V případě již nemocných osob však není možné ani žádoucí, aby se vykázaná osoba po dobu 
10 dnů, na kterou může být vykázána, zdržovala například u rodičů nebo jiných příbuzných. 
Na druhou stranu je nutné chránit život a zdraví ohrožené osoby před opakováním 
nebezpečných útoků. Jsou-li tedy splněny podmínky stanovené v zákoně o Policii České 
republiky, může policista vykázání realizovat, je však nutné posuzovat každý případ 
individuálně s ohledem na míru rizika dalšího násilí. Tam, kde ohrožení života a zdraví osoby 
bude bezprostřední, na základě vyhodnocení rizika dle metody SARA DN, a z jednání násilné 
osoby (výhružky učiněné před policistou, brutalita útoku atd.) bude  důvodná obava  
z opakování útoku po odjezdu policie, je nařízeno vykázání realizovat. V těchto případech je 
nutné kontaktovat krajskou hygienickou stanici za účelem ověření, zda je osoba v domácí 
izolaci nebo má nařízenou karanténu. V případě domácí izolace rozhoduje příslušná 
hygienická stanice o umístění vykázané osoby na infekční oddělení nemocnice. Osobu  
s nařízenou karanténou je nutné umístit na jiné vhodné místo nebo do předem určeného 
objektu tak, aby bylo zamezeno případnému šíření infekce. Podmínky převozu osoby  
s ohledem na prevenci dalšího šíření nákazy stanoví v obou případech hygienická stanice. 
Není-li riziko ohrožení života a zdraví v souvislosti s domácím násilím vyhodnoceno 
zasahujícím policistou jako bezprostřední, je, po uklidnění situace, poučení osob, doporučení 
dočasného režimu užívání společného obydlí (například každá z osob jednu místnost), 
prováděn monitoring domácnosti tj., v průběhu stanoveného časového intervalu osobně 
provedena kontrola v domácnosti, zda nedochází k dalšímu násilí, a je stanoveno být rovněž  
v telefonickém kontaktu s ohroženou osobou. O následném monitoringu situace jsou osoby 
předem informovány s tím, že v případě pokračování útoků bude přistoupeno k vykázání.  
 
Pro tyto situace vydala Vláda České republiky, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu  
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České 
republiky, Usnesení ze dne 30. března 2020 č. 341 o řešení situace některých osob, kterým 
byla nařízena karanténní opatření.11 V tomto dokumentu, mimo jiné, ukládá hejtmanům 
a primátorovi hlavního městy Prahy bez zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se starosty 
obcí s rozšířenou působností s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci 
s příslušnou krajskou hygienickou stanicí systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané 
z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa 
a informovat ministerstvo zdravotnictví o zajištění objektů podle tohoto usnesení a o jejich 
celkové kapacitě a dále průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví  České republiky, 
Ministerstvo vnitra České republiky a místně příslušné krajské ředitelství Policie České 
republiky o obsazenosti objektů podle tohoto usnesení. Starostům obcí s rozšířenou 

                                                 
11

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 341 o řešení situace některých osob, kterým byla 
nařízena karanténní opatření. https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SC5YO 
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působností na základě uložení hejtmanem zajistit objekty, v nichž se budou moci zdržovat 
uvedené osoby a v nichž jim bude poskytována nezbytná péče, a zajistit provoz a  zásobování 
těchto objektů. Primátorovi hlavního města Prahy a starostům obcí přijmout vhodná 
opatření k zajištění ostrahy určených objektů pomocí obecní policie, pokud je tento objekt 
zřízen v místě, kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly, a pokud je to vzhledem 
k počtu sil a prostředků obecní policie možné. 
 
Obětem domácího násilí by mohli v době nouzového stavu pomáhat i poštovní doručovatelé 
a kurýři. Při předání zásilky by mohli nabídnout pomoc. Plán dne 16. dubna 2020 na tiskové 
konferenci představily předsedkyně vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislava 
Marvánová Vargová a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Podle vedoucí 
výboru jsou kurýři a doručovatelé v době omezeného pohybu jedni z mála, kteří se s oběťmi 
mohou potkat. „Nechceme z nich dělat zasahující policisty a terapeuty, ale jsou v kontaktu  
s lidmi. Mohou se jich zeptat, jestli jsou v pořádku, nepotřebují pomoc, mají někoho, kdo jim 
pomůže,“ uvedla předsedkyně výboru. Podle ní se zapojí Česká pošta a šest dopravců. Jejich 
pracovníci dostávají pokyny, jak se dá případ domácího násilí rozpoznat a jak by se mělo 
postupovat. 
 
Organizace Rosa na pomoc týraným ženám letos od poloviny března do poloviny dubna 
přijala ve srovnání se stejným loňským obdobím dvojnásobek volání. Délka hovorů se 
ztrojnásobila. Rosa i další organizace proto posílily krizové linky, ale také internetové 
poradny či chat. K dispozici je i mobilní aplikace Bright Sky. Obětem pomůže vyhodnotit 
jejich situaci, nabídne rady a kontakty, bezpečné uložení snímků i spojení na policii. Digitální 
stopu z této aplikace není možné vysledovat. 
 

Situace v zahraničí 
 
V krátkosti ještě zmíním několik případů ze zahraničí. Zde jsem čerpal jen z veřejně 
dostupných zpravodajských zdrojů. Jedná se tedy o články ze sdělovacích prostředků. Jejich 
obsah jsem jen přiměřeně zkrátil. 
 
Zpravodajský server Novinky.cz zveřejnil dne 31. března 2020 článek o situaci v Grónsku. 
V uvedeném článku se uvádí, že k opatřením přijatým v souvislosti s šířením koronaviru 
přibyl v grónské metropoli Nuuk také zákaz alkoholu. Podle tamní vlády jde o snahu zabránit 
domácímu násilí na dětech po dobu stávajících omezení. „Děti musejí mít bezpečný domov,“ 
vysvětlil rozhodnutí grónský premiér Kim Kielsen s tím, že nadměrná konzumace alkoholu  
v domácí karanténě ohrožuje nejmladší členy domácnosti. „Nuuk bohužel zaregistroval 
poslední dobou nárůst domácího násilí,“ připustila ministryně zdravotnictví Martha 
Abelsenová. 
 
Jako v jiných zemích, které zavedly celostátní karanténu, také ve Francii jsou lékárny vyjmuty 
ze seznamu zavřených obchodů. Ženy, jež doma čelí domácímu násilí, je mohou navštívit  
a hledat v nich diskrétně pomoc. Pokud zde nemohou otevřeně mluvit, mají zaměstnancům 
lékárny říci tajné heslo „maska 19“, píše dne 5. dubna 2020 server CNN. Francouzská vláda 

též oznámila, že obětem domácího násilí zaplatí 20 000 nocí v hotelu, kde budou moci strávit 
karanténu. V obchodech po celé zemi zavede přibližně 20 poradenských center pro pomoc 
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týraným ženám. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner uvedl, že policisté 
zaznamenali týdenní 36% nárůst počtu případů domácího násilí v Paříži a 32% nárůst ve 
zbytku země. Od 17. března 2020, kdy začala karanténa, násilníci zabili dvě ženy.  
 
Opatření proti domácímu násilí zavádí i Itálie. Vláda spustila aplikaci, která umožní ženám 
zavolat policii, aniž by bylo potřeba uskutečnit telefonní hovor, informuje stanice NBC News. 
Podle organizací na pomoc týraným obětem kvůli neustálé přítomnosti násilníka nemohou 
ženy otevřeně volat. Simona Ammerataová, která spravuje útulek pro ohrožené ženy v Římě, 
poukazuje, že kvůli izolaci jsou soudní procesy mnohem pomalejší, protože všichni pracují  
z domova. Existují tak obavy, že ženám se nedostane včas právní ochrany.12 
 
Generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres vyzval vlády jednotlivých 
zemí světa, aby zakročily proti „hrozivému nárůstu případů domácího násilí“, jejichž množství 
v posledních týdnech zvýšila karanténní opatření zavedená kvůli šíření koronaviru. 
Informoval o tom dne 6. dubna 2020 zpravodajský server BBC News. „Mnoho žen a dívek 
této hrozbě čelí tam, kde by měly být v největším bezpečí – ve svých vlastních domovech,“ 
prohlásil Guterres. „Vyzývám proto k míru ve všech domácnostech po celém světě,“ dodal. 
Organizace spojených národů uvedla, že od propuknutí pandemie nemoci COVID-19 se 
v některých zemích jako Libanon či Malajsie zdvojnásobil počet telefonátů na linky zřízené na 
pomoc obětem domácího násilí. V Čínské lidové republice je těchto telefonátů třikrát více ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku. V Austrálii společnost Google zaznamenala 
největší nárůst vyhledávání pomoci v případě domácího násilí za posledních pět let.13 
 
V Latinské Americe, jakož i na jiných kontinentech, vede nucená izolace v době epidemie 
nemoci COVID-19 k prudkému nárůstu počtu telefonátů, v nichž se oběti domácího násilí, 
které nemohou uniknout z domova, dožadují pomoci. Píše o tom dne 29. dubna 2020 
agentura AFP. Papež František, který pochází z Argentiny, rovněž připomněl, že ženy často 
čelí riziku násilí v důsledku nuceného pobytu doma. „Izolace uvrhuje tisíce žen do pekla, jsou 
zavřeny s agresorem, z něhož mají ještě větší strach než z koronaviru,“ vysvětluje Victoria 
Aguirrová z argentinské nevládní organizace MuMaLa, která bojuje proti násilí ze strany 
mužů. V Argentině za prvních 20 dní karantény vyhlášené 20. března 2020 zabili manželé či 
bývalí manželé 18 žen. Počty telefonátů na linku pomoci ženám vzrostly o 39 procent. 
Situace není o mnoho lepší ani v Mexiku, v Brazílii, v Chile, ani jinde  v regionu. V Mexiku od 
začátku karantény telefonovalo nevládní organizaci, která zajišťuje umístění žen, jež se staly 
obětí násilí, do azylových domů, o 60 procent žen více než před vyhlášením izolace. Centrum 
přijalo o pět procent více žen. Opatření přijatá úřady a různými sdruženími se někdy zdají být 
nepostačující. Na 700 dobrovolníků se rozhodlo vytvořit linku pomoci, která obětem 
poskytuje lékařskou, právní a psychologickou pomoc prostřednictvím aplikace WhatsApp.  
 
                                                 
12

 Tajná hesla v lékárnách. Karanténa posíl ila despoty v domácnostech. iDnes.cz, 5. IV. 2020. 
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-domaci-nasili-italie-spanelsko-karantena-obeti-zeny-

koronavirus.A200403_190919_zahranicni_jhr  
13 „Pokud zažíváte domácí násilí, nebojte se požádat o pomoc,“ vyzývají neziskové 
organizace a pražský magistrát. Revue pro sociální politiku a výzkum,  23. V. 2020. 
https://socialnipolitika.eu/2020/05/pokud-zazivate-domaci-nasili-nebojte-se-pozadat-o-
pomoc-vyzyvaji-neziskove-organizace-a-prazsky-magistrat/ 
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Podle ruské ombudsmanky Taťjany Moskalkovové se počet hlášených případů domácího 
násilí v zemi v době koronavirové izolace více než zdvojnásobil. Místní policie přitom týden 
předtím tvrdila, že případů naopak ubylo, to však zpochybnily lidskoprávní organizace s tím, 
že mnoho obětí se na policii neobrací, píše dne 6. května 2020 agentura AP. Moskalkovová 
řekla zpravodajské agentuře RIA Novosti, že na nevládní organizace v Ruské federaci se  
v dubnu 2020 obrátily oběti násilí ve více než 13 000 případech. V březnu přitom organizace 
zaznamenaly přibližně 6 000 stížností. Krátce po vyhlášení omezení pohybu v Ruské federaci 
začali zastánci ženských práv na problém rostoucího domácího násilí upozorňovat. Devět 
nevládních organizací se obrátilo na představitele vlády prostřednictvím dopisu, ve kterém 
žádaly zavedení speciálních opatření, jako by bylo školení policistů nebo vytvoření zařízení, 
kam by se mohly oběti násilí uchýlit. „Oběti mají strach. S agresory sdílejí majetek, v izolaci 
jsou v bytě pohromadě i s dětmi. Byty jsou obvykle malé a není možné si v nich držet odstup,“ 
řekla k současné situaci aktivistka za ženská práva Aljona Popovová.14 
 
ZÁVĚR 

 
Domácí násilí zůstává závažným problémem celé společnosti. Jedná se o jednu 
z nejčastějších forem násilí, která má zásadní negativní dopady na životy obětí i celé 
společnosti. Česká republika přijala řadu důležitých opatření ke zlepšení prevence domácího 
násilí. Na strategické úrovni se jedná zejména o Akční plán prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Pozitivní zprávou byla reakce vládní zmocněnkyně 
pro lidská práva Heleny Válkové, ve které uvádí, že by vláda mohla na konci prvního pololetí 
či nejpozději v létě dostat k projednání takzvanou Istanbulskou úmluvu.  
 
Studie ve své praktické části, zejména kazuistice, potvrdila, že nouzový stav a z něj vyplývající 
omezení byla ze strany agresorů v některých případech použita jako součást násilného 
chování vůči obětem. Ze statistického hlediska je ještě příliš brzo na vyhodnocení. Také 
nemohou být v tuto chvíli ještě podchyceny ty případy, u kterých se frustrace z izolace  
a omezení pohybu, eventuálně ztráta nebo omezení v zaměstnání stalo spouštěcím 
mechanismem domácího násilí, neboť jak vyplývá z definice, má tento jev dlouhodobý  
a opakující se charakter. Odhaduji, že relevantní čísla odrážející tuto situaci budou mít 
vypovídající hodnotu zhruba půl roku až rok po návratu do běžného způsobu života.  
Z podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí a dalšího násilí na ženách byla přijata 
konkrétní opatření na strategické úrovni. Na jednání Ústředního krizového štábu byl dán 
podnět k vydání usnesení vlády, v rámci činnosti Policie byl stanoven konkrétní postup pro 
zasahující policisty. K dispozici byla mobilní aplikace Bright Sky. 

                                                 
14

 NYKLOVÁ, Blanka. Domácí násilí za COVID-19: Když z pasti není úniku (a pomoc funguje jen někdy). 
Sociologický časopis, 7. VII. 2020. https://www.soc.cas.cz/aktualita/domaci -nasili-za-covid-19-kdyz-z-pasti-neni-
uniku-pomoc-funguje-jen-nekdy 
Pandemie podporuje domácí násilí. Týká se i  žen, které žijí ve zdánlivě zdravých vztazích. Lidovky.cz,  
21. II. 2021. https://www.lidovky.cz/lide/pandemie-podporuje-domaci-nasil i-tyka-se-i-zen-ktere-ziji-ve-

zdanlive-zdravych-vztazich.A210215_150344_lide_lros 
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