
    

 

 

 

 

Tisková zpráva 
 
Tisková konference s názvem „Domácí násilí jako vysoce závažný společenský jev“ 
u příležitosti představení studie organizace proFem o.p.s. „Vraždy v kontextu domácího 
násilí“ 
 
Datum konání 31. 8. 2015 
Místo  Úřad vlády ČR 
 
 
proFem o.p.s ve spolupráci s Oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR uspořádali 
dne 31. 8. 2015 tiskovou konferenci s názvem Domácí násilí jako vysoce závažný 
společenský jev. Na této konferenci byla představena studie Vraždy v kontextu domácího 
násilí. Jedná se o první studii v České republice kombinující vybrané teoretické poznatky 
k problematice domácího násilí vedoucího až k úmyslnému usmrcení partnera/partnerky a 
dosažitelnou kazuistiku pravomocně skončených trestných spisů odsuzujících 
pachatele/pachatelku trestného činu vraždy, ve kterou domácí násilí vyústilo.  
 
Současně byla představena Vládní strategie pro rovnost žen a mužův ČR na léta 2014 – 
2020, jakožto základní rámec pro prosazování rovnosti žen a mužů v ČR a také Akční plán 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018. Akční plán mimo 
jiné reaguje na vysoký výskyt také těch nejzávažnějších forem násilí představených 
zmiňovanou studií. 
 
Ze statistik předkládaných ve studii vyplývá, že více než polovina všech evidovaných vražd 
je spáchána mezi partnery nebo v širším rodinném kruhu. V roce 2013 bylo obětmi trestného 
činu vraždy motivované osobními vztahy celkem 112 osob, celkem přitom bylo v roce 2013 
v ČR spácháno 182 vražd. Mezi obětmi vražd motivovaných osobními vztahy výrazně 
převyšují ženy (84 %). 
 
Studie také obsahuje návrh typologie partnerských agresorů, která může značně zvýšit 
efektivitu práce s partnerským násilím. Dále ze studie vyplývá, že jsou-li pachatelkami vraždy 
v kontextu domácího násilí ženy, příčinou vraždy bývá často dlouhodobé týrání ze strany 
partnera a čin tyto ženy spáchají v bezprostředním ohrožení života, aby zabránily další 
agresi partnera. 
 
Studie obsahuje celkem 7 kazuistik, ze kterých je zřejmé, že kontexty případů domácího 
násilí se liší. Jasně z ní však vyvstalo fatální selhání nejen odpovědných institucí, ale 
i nejširšího sociálního okolí zainteresovaných osob. Analyzované případy opět potvrdily, že 
domácí násilí zasahuje bezprostřední oběť, ale i děti v rolích svědků a svědkyň a další blízké 
osoby. Je zřejmé, že včasná identifikace osob ohrožených domácím násilím a včasná 
adekvátní intervence odpovědných institucí, především orgánů sociálně-právní ochrany dětí, 
Policie ČR, nestátních neziskových organizací i širokého okolí v počáteční fázi páchání 
domácího násilí má nezastupitelnou roli nejen při prevenci tohoto jevu samotného, ale 
především při zabraňování jeho závažným následkům a dopadům. 
 

Studie též poukázala na to, že soudy se často ve svých rozhodnutích s domácím násilím 
nevypořádají zcela dostatečně a při objasňování skutkového stavu mu nevěnují dostatečnou 
pozornost, ačkoli to může mít významný vliv na výši uloženého trestu. Často totiž v rámci své 
praxe nerozhodují o souběhu trestného činu vraždy a trestného činu týrání osoby žijící ve 
společném obydlí, ale skutek kvalifikují pouze jako trestný čin vraždy. Studie tak mj. 
doporučuje další vzdělávání soudců a soudkyň v oblasti aktuální judikatury zaměřené na 
domácí násilí. 



 

 
Studie ve svých závěrech dále doporučuje prohloubení a zlepšení kvality multidisciplinární 
spolupráce jednotlivých složek justice a organizací poskytujících pomoc a podporu obětem 
dotčených trestných činů, ale i zlepšení funkčnosti poskytovaných služeb tak, aby byl 
postaven pevný základ pro účinnou a úspěšnou ochranu obětí domácího násilí.  

V neposlední řadě pak studie poukazuje na nedostatečné praktické využívání prostředků 
a institutů daných zákonným rámcem (např. zákon č, 40/2009 Sb. trestní zákoník či zákon č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky) l což by bylo vhodné zásadně posílit.  
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O proFem: 

proFem o.p.s., je ženská nezisková organizace, která se již od roku 1993 zaměřuje na 
společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv – zejména  na potírání násilí 
na ženách a domácího násilí. Jednou z oblastí činnosti proFemu je projekt pod názvem 
„AdvoCats for Women“, který poskytuje ženám-obětem domácího násilí bezplatnou právní 
pomoc. Dále se věnuje politickému lobbingu za ženská lidská práva, vydávání publikací 
nejen s tématikou domácí násilí. Více informací na: www.profem.cz 
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