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Předseda Senátu Milan Štěch ve spolupráci s o.p.s. proFem uspořádali dne 2.10.2012
v Jednacím sále Senátu mezinárodní konferenci, která se snaží dívat na problematiku
domácího násilí z jiné perspektivy. Na této konferenci byla představena první studie v České
republice, ve které jsou konkrétně vyčísleny náklady této oblasti za rok 2010. V době škrtů ve
státním rozpočtu a zavádění úsporných balíčků i v oblasti sociální sféry se toto řešení, jak se
ukazuje, zdá být kontraproduktivní. Investuje-li stát více finančních prostředků do prevence
sociálně patologických jevů, tím tedy i do oblasti domácího násilí, dojde na druhé straně ke
snížení negativních dopadů těchto jevů na společnost, což vede v důsledku ke snížení
ekonomických nákladů na danou oblast.
Realistický obraz o závažnosti a dopadech domácího násilí na společnost a veřejné rozpočty
je získán, jakmile identifikujeme náklady, u nichž je domácí násilí skrytou příčinou a jejich
řešení je spojeno s vysokými náklady.
Na základě odhadů ekonomických dopadů domácího násilí v ČR v roce 2010 můžeme
konstatovat, že největší část nákladů leží v oblasti zdravotnictví a v oblasti civilních soudních
řízení.
Významné částky spojované s domácím násilím jsou zaznamenány také v oblasti
poskytování dotací na sociální služby a vyplácené podpory v nezaměstnanosti.
Pro výše uvedené oblasti je společné, že zde neexistují oficiální statistiky a způsoby
klasifikace případů, které by pomáhaly odhalovat skryté případy domácího násilí, a
zpřesňovaly tak odhady nákladů domácího násilí v těchto oblastech.
Domácí násilí může být snadno a neprávem považováno za méně významný společenský
problém, když bychom vycházely pouze ze započítání nákladů, které jsou zaznamenány a
sledovány v oficiálních statistikách policie, státních zastupitelství, soudů – v trestně právních
řízeních a při přestupkovém řízení. Náklady v těchto oblastech nejsou zanedbatelné, ale
ukazují pouze malou část nejzávažnějších případů domácího násilí, které se ve společnosti
vyskytuje.
Úplnou představu o významnosti a dopadu domácího násilí na společnost je možné získat,
pokud do nákladů zahrneme i lidské a emocionální náklady, které jsou finančním vyjádřením
strádání a utrpení prožívaného oběťmi domácího násilí.
Proto doporučujeme vypracování a zavedení způsobu jednotného sledování výskytu
domácího násilí a odhadování ekonomických dopadů celého spektra kriminálního nebo
společensky nežádoucího jednání, které domácí násilí přináší. Na základě takových
výsledků bude možné stanovovat priority a plánovat konkrétní akce pro zlepšení situace a
vyhodnocovat jejich efektivitu.
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Doporučujeme také investovat do zlepšování a přizpůsobování veřejných služeb, do
prevence a změny mediálního obrazu problematiky domácího násilí.

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ
Oblasti nákladů
Dotace na poskytování sociálních služeb
Policie
Státní zastupitelství
Soudy – civilní řízení a trestní řízení
Přestupkové řízení
Podpora v nezaměstnanosti
Nemocenské
Zdravotnictví
Celkem náklady

v miliónech Kč
190,4
32,3
7,7
314,2
1,9
210,2
25,6
545,9
1328,2

Lidské a emocionální náklady:
Součástí studie je oblast, která je velmi těžko uchopitelná v číslech. Nicméně v zahraničních
studiích, zejména ve studii ve Velké Británii, považují tuto část nákladů za velmi důležitou.
V české studii je tato oblast nazvána dvěma specifickými, neměnnými konstantami
s písmeny N – Nevratnost a Nenapravitelnost. Útrapy z týrání, které vždy přinášejí fyzickou
či psychickou bolest, citová utrpení, deprivaci, traumatické poruchy a mnohé další, se už
nikdy v životě nedají vrátit ani zcela vymazat. Je nutné si uvědomit, že citové vjemy obětí DN
jsou pocitově většinou nesdělitelnými prožitky, se kterými každá oběť zůstane sama
až do konce svého života. Nelze je podceňovat, protože často znamenají predispozici nebo
urychlení vážných, někdy i neléčitelných nemocí. Emoce, které se prvotně projevují
v mentální podobě, následně pokračují k psychosomatickým a somatickým poruchám. Mezi
nejčastější patří cévní, kardiovaskulární, metabolická či jiná závažná onemocnění.
Z dotazníkového šetření, které je součástí studie, vyplývá, že finanční konsekvence
za emoce dotázané ženy vyčíslily částkou 19 MILIARD 250 MILIONŮ KORUN. Tuto sumu je
však třeba vnímat jen ve spodní hranici a opět pouze jako přibližnou. Zejména i proto,
že v momentě dotazu nejsou ještě jakkoli čitelné jiné a většinou kontinuální zdravotní
důsledky, které u obětí vzniknou třeba až za několik let.
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