
Napsali o nás: 

Domácí násilí 

Aktuálně.cz (14. 7. 2021) - Případy partnerského násilí končí i smrtí, v Česku o tom 

nemluvíme, říká socioložka 

Blesk (6. 7. 2021) - Muž zakázal ženě chodit do práce a bil ji, další týral neslyšící: Jak bují 

domácí násilí v ČR? 

iDnes.cz (28. 3. 2021) - Jsem pro práci s oběťmi ideální, nebudu s nimi plakat, říká právnička 

Ježková  

Avast (25. 3. 2021) - Stalking v době pandemie část 3.: Nový rok a nový začátek 

Přibramský deník (23. 3. 2021) - Vymaňte se z násilí ve vztahu. Pomůže vám proFem 

Avast (16. 3. 2021) - Stalking v době pandemie část 2.: Podzimní omezování zastihuje 

násilníky připravené 

Avast (5. 3. 2021) - Jak se změnilo domácí násilí a online stalking v době celosvětové 

pandemie? V první vlně násilnické partnery přemohl strach z koronaviru 

iDnes (13. 11. 2020) - Pandemie nadále nahrává domácímu násilí. Pomoc obětem je 

nekonzistentní 

Metro (21.8.2020) – Násilník se s obětí u soudu už nesetká. Novinku projedná Poslanecká 
sněmovna 

České noviny (20.8.2020) – Neziskové organizace žádají větší ochranu obětí trestných činů 

Britské listy (21.8.2020) – Oběti trestných činů stále častěji bez účinné pomoci 

Romea.cz (21.8.2020) – Neziskové organizace žádají větší ochranu obětí trestných činů 

Haló noviny (1.7.2020) – Pandemie zvýšila počet incidentů domácího násilí 

Blesk.cz (30.6.2020) – „Špinavá couro,“ nadával manžel ženě a nutil ji k sexu. Domácí násilí 
mělo v karanténě žně 

Zpravodaj Rovné příležitosti (30.6.2020) - Domácí a sexuální násilí v době nouzového stavu 

SeznamZprávy.cz (11.4.2020) - Karanténa přispívá k domácímu násilí, varují neziskovky 

České noviny (11.4.2020) - Policie dosud nařídila přes 15.800 vykázání kvůli domácímu násilí 

Reflex (11.4.2020) - Odvrácená strana karantény: Domácího a sexuálního násilí přibývá, oběti 
musí zůstat s agresory doma 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pripady-partnerskeho-nasili-konci-i-smrti-v-cesku-o-tom-neml/r~46557e8ae30811eb878fac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3u7uqgb2WP9uEbZxbHNdjvWtOUi2vxtPtcr8hsnE7Wxit8H7BsP9g5U7k
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https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/683115/muz-zakazal-zene-chodit-do-prace-a-bil-ji-dalsi-tyral-neslysici-jak-buji-domaci-nasili-v-cr.html?fbclid=IwAR1y1p-EPtXcpzUk-0BPMkRaM-deEUBAs2ZJRq-wDz2id21S-kX8dPbLquA
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https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/veronika-jezkova-profem-pravnicka-inspirativni-zeny.A210208_212516_domaci_vlc?zdroj=vybava_recombee
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https://blog.avast.com/cs/stalking-v-dobe-pandemie-cast-3.-novy-rok-a-novy-zacatek?fbclid=IwAR1NH2ulgpbPaCm9MC0GvmfrjlFqa-BlDDYujyIHopNk28zvjM0Dwbsb6IE
https://pribramsky.denik.cz/ctenar-reporter/vymante-se-z-nasili-ve-vztahu-pomuze-vam-profem-20210323.html?fbclid=IwAR2h2MEWF9vNpSIVyxyTIMZjUUei5VjwLNQKFokE7PkQAfauGQ6KiZm9LNo
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https://blog.avast.com/cs/stalking-v-dobe-pandemie-prvni-vlna-koronakrize-za-zavrenymi-dvermi?fbclid=IwAR3Svh2gmkHSo0r0Ljg79OepOmZOb-j79OKjBNCMjwroEfhZGZ9tpwPSXW4
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domaci-nasili-lockdown-koronavirus-covid-19-pandemie-ospod-policie-av-cr.A201105_102537_domaci_vlc?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domaci-nasili-lockdown-koronavirus-covid-19-pandemie-ospod-policie-av-cr.A201105_102537_domaci_vlc?
https://www.metro.cz/nasilnik-se-s-obeti-u-soudu-uz-nesetka-novinku-projedna-poslanecka-snemovna-177-/domov.aspx?c=A200820_155213_metro-region_hyr
https://www.metro.cz/nasilnik-se-s-obeti-u-soudu-uz-nesetka-novinku-projedna-poslanecka-snemovna-177-/domov.aspx?c=A200820_155213_metro-region_hyr
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/neziskove-organizace-zadaji-vetsi-ochranu-obeti-trestnych-cinu/1923768
https://blisty.cz/art/100857-obeti-trestnych-cinu-stale-casteji-bez-ucinne-pomoci
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/neziskove-organizace-zadaji-vetsi-ochranu-obeti-trestnych-cinu
http://www.halonoviny.cz/articles/view/53921408
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/648376/spinava-couro-nadaval-manzel-zene-a-nutil-ji-k-sexu-domaci-nasili-melo-v-karantene-zne.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/648376/spinava-couro-nadaval-manzel-zene-a-nutil-ji-k-sexu-domaci-nasili-melo-v-karantene-zne.html
https://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/clanek/domaci-a-sexualni-nasili-v-dobe-nouzoveho-stavu-2
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/karantena-prispiva-k-domacimu-nasili-varuji-neziskovky-99465
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-dosud-naridila-pres-15-800-vykazani-kvuli-domacimu-nasili/1878495
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/100714/odvracena-strana-karanteny-domaciho-a-sexualniho-nasili-pribyva-obeti-musi-zustat-s-agresory-doma.html
https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/100714/odvracena-strana-karanteny-domaciho-a-sexualniho-nasili-pribyva-obeti-musi-zustat-s-agresory-doma.html


SeznamZprávy.cz (11.4.2020) - Domácí násilí přibývá: Může jít o život. Dovolat se v karanténě 
pomoci je těžší 

ŽENA-IN (10.4.2020) - Koronavirus a domácí násilí: Poprosit o pomoc je pro oběti těžší než 
dřív 

iRozhlas.cz (31.3.2020) - Izolace, stres a alkohol. Případů domácího násilí bude kvůli 
koronaviru více, obávají se organizace 

SeznamZprávy.cz (25.11.2019) - Násilí v partnerství zažije 70% žen. Svět připomíná děsivé 
statistiky 

24zprávy (25.11.2019): Oběti trestných činů neznají svá práva, ukázal výzkum. Videa jim s tím 
mají pomoci 

Lidovky.cz (25.11.2019): Oběti trestných činů neznají svá práva, ukázal průzkum. Videa jim s 
tím mají pomoci 

iDnes.cz (25.11.2019): Den proti násilí na ženách. Nejohroženějšími jsou bezdomovkyně či 
senioři 

Náš Region (29.8.2019) - Návrh, podle kterého by péči o děti u sporných rozvodů řešili notáři, 
je podle proFem problém 

Haló noviny (28.8.2019) - Novela nesvědčí obětem domácího násilí 

iDNES.cz (27.8.2019) - Zavádí likvidační poplatky, tvrdí organizace o novele k alimentům a 
rozvodům 

Česká justice (27.8.2019) - Organizace proFem: Změny v rozvodech zvýhodní movitější, 
neblaze dopadnou na oběti domácího násilí 

Aktuálně.cz (6.5.2019) - Česko přijde ročně kvůli tyranům o 14 miliard. Obětem může pomoci 
speciální tlačítko 

Buštěhradský zpravodaj (1. 1. 2019) - Diskuse o tématu, o kterém se nemluví 

Lidovky.cz (27. 12. 2018) - Znalci čelí vydírání i korupci. Problémy by mohl vyřešit nový zákon 

Benešovské radniční listy (15. 12. 2018) - Školení Městské policie v Benešově na domácí násilí 

Blesk.cz (21. 11. 2018) - „Můžu si za to sama,“ říkají oběti domácího násilí. Opravdu vaše 
známá zakopla? 

Benešovský deník (20. 11. 2018) - Na Benešovsku přibývá případů domácího násilí 

Hospodářské noviny (8. 8. 2018) - Právní pomoc chudým stále pokulhává. Nově mají alespoň 
nárok na zastupování státem placeným právníkem ve sporech s úřady 
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https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/istanbulska-umluva-domaci-nasili-den-proti-nasili-na-zenach-lgbt-ceska-zenska-lobby-gender-nasili.A191125_152041_domaci_vlc
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/istanbulska-umluva-domaci-nasili-den-proti-nasili-na-zenach-lgbt-ceska-zenska-lobby-gender-nasili.A191125_152041_domaci_vlc
https://nasregion.cz/vsechny-regiony/navrh-podle-ktereho-by-peci-o-deti-u-spornych-rozvodu-resili-notari-je-podle-profem-problem
https://nasregion.cz/vsechny-regiony/navrh-podle-ktereho-by-peci-o-deti-u-spornych-rozvodu-resili-notari-je-podle-profem-problem
http://www.halonoviny.cz/articles/view/51800499?fbclid=IwAR2zBLp_u5MbNUCmvgJcI-tV0cv1xlg5rep1S-o5rWskL_lXpDUwFl2bYVY
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/organizace-profem-vymahani-vyzivneho-navrh-novely-obcanskeho-zakoniku-ministerstvo-spravedlnosti.A190827_091602_domaci_lre
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/organizace-profem-vymahani-vyzivneho-navrh-novely-obcanskeho-zakoniku-ministerstvo-spravedlnosti.A190827_091602_domaci_lre
https://www.ceska-justice.cz/2019/08/organizace-profem-zmeny-rozvodech-zvyhodni-movitejsi-neblaze-dopadnou-obeti-domaciho-nasili/
https://www.ceska-justice.cz/2019/08/organizace-profem-zmeny-rozvodech-zvyhodni-movitejsi-neblaze-dopadnou-obeti-domaciho-nasili/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-prichazi-kvuli-domacimu-nasili-o-14-miliard-rocne-tvrd/r~80076592700211e9b38a0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-prichazi-kvuli-domacimu-nasili-o-14-miliard-rocne-tvrd/r~80076592700211e9b38a0cc47ab5f122/
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https://archiv.ihned.cz/c1-66211350-pravni-pomoc-chudym-stale-pokulhava-nove-maji-alespon-narok-na-zastupovani-statem-placenym-pravnikem-napriklad-i-ve-sporech-s-urady?fbclid=IwAR2BIL-5Pt4_naNUIFwL6oftBI_NlKpktsJ8GcE0ygpEVApPgUJIlrq_aY8
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HateFree (17. 4. 2018) - Týráno je u nás pětina seniorů. Postaví se mu běžci v červených šatech 

Příbram.cz (12. 3. 2018) - Obětmi domácího násilí nejsou jen ženy. Co znamená domácí násilí 
ve vztahu k seniorům? 

Příbram.cz (27. 2. 2018) - Domácí násilí se nevyhýbá ani našemu městu, pomoc nabízí proFem, 
třeba i formou chatu 

Novinky.cz (31. 1. 2018) - Modřiny si udělala sama, tvrdil agresor. Soud mu uvěřil 

Novinky.cz (9. 12. 2017) - Soudy dostatečně nevyužívají zákaz přiblížení 

iDnes.cz (21. 11. 2017) - A vařila jste mu? Týrané ženy narážejí u soudů na necitlivý přístup 

Deník.cz (2. 6. 2016) - Kolik stojí domácí násilí? Tři miliardy 

Haló noviny (25. 11. 2015) - Příkladem mohou být zahraniční zkušenosti 

Týden.cz (16. 10. 2013) - Češky jsou pro Gruzínky vzorem, jak zvládnout těžký rozvod 

Radio Praha (3. 10. 2012) - Domestic Violence Costs State Budget 1.3 Billion Crowns, New 
Study Finds 

Měšec.cz (2. 10. 2012) - Domácí násilí nás stojí více než 1 miliardu Kč 

Týden.cz (2. 10. 2012) - Domácímu násilí bývá vystaveno až půl milionu Češek 

Příbramský deník (1. 7. 2012) - Zájem o centrum pro oběti domácího násilí stoupá 

  

Sexuální násilí 

České noviny/ČTK (13. 7. 2021) - Pro oběti sexuálního násilí začala fungovat speciální 

informační linka 

iRozhlas.cz (7. 7. 2021) - Oběti sexuálního násilí budou moci nově vyhledat pomoc na 

specializované infolince 

Deník N (8. 6. 2021) - Bez vyvrcholení není znásilnění, tvrdily ještě nedávno soudy. Teď už 

jsme dál, říkají právníci, kteří pomáhají obětem 

Blesk (6. 4. 2021) - Odbornice: Kauza Feri se dotýká všech obětí. Jak se chovat k těm, co 

prožili sexuální násilí? 

Aktuálně.cz (4. 6. 2021) - Necitliví policisté i soudci. Záleží, na koho oběti znásilnění narazí, 

říkají experti 
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https://www.novinky.cz/domaci/457277-soudy-dostatecne-nevyuzivaji-zakaz-priblizeni.html
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https://pribramsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zajem-o-centrum-pro-obeti-domaciho-nasili-stoupa-20120701.html
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https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pro-obeti-sexualniho-nasili-zacala-fungovat-specialni-informacni-linka/2063461?fbclid=IwAR3tf8D98cz_x2UDZzPkEeM4L2k_sRvFoKmmu8K8XKvSCfX040NAe3Rqpc8
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/infolinka-linka-bezpeci-sexualni-nasili-pomoc_2107071706_hyh?fbclid=IwAR3LUrUuBYOooz6N1ADBPV3cVf9HKmziLUu4IqTUxlfoiwvccty8aFk_Hd0
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/infolinka-linka-bezpeci-sexualni-nasili-pomoc_2107071706_hyh?fbclid=IwAR3LUrUuBYOooz6N1ADBPV3cVf9HKmziLUu4IqTUxlfoiwvccty8aFk_Hd0
https://denikn.cz/639790/jeste-nedavno-soud-dovozoval-ze-bez-vyvrcholeni-neni-znasilneni-ted-uz-jsme-dal-rikaji-pravnici-kteri-pomahaji-obetem/?fbclid=IwAR1WS83vq9MUNR2l7y202LWBiBeR5R9wN7zDHIskVRTLkqvcsNaVmKC1RJU
https://denikn.cz/639790/jeste-nedavno-soud-dovozoval-ze-bez-vyvrcholeni-neni-znasilneni-ted-uz-jsme-dal-rikaji-pravnici-kteri-pomahaji-obetem/?fbclid=IwAR1WS83vq9MUNR2l7y202LWBiBeR5R9wN7zDHIskVRTLkqvcsNaVmKC1RJU
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/681081/odbornice-kauza-feri-se-dotyka-vsech-obeti-jak-se-chovat-k-tem-co-prozili-sexualni-nasili.html?fbclid=IwAR3NKUa5rSs_I7tnqnbOM3kY4NmmjXCQnXbbJth8V7rWRRRiTaw3gCi2w-I
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/681081/odbornice-kauza-feri-se-dotyka-vsech-obeti-jak-se-chovat-k-tem-co-prozili-sexualni-nasili.html?fbclid=IwAR3NKUa5rSs_I7tnqnbOM3kY4NmmjXCQnXbbJth8V7rWRRRiTaw3gCi2w-I
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/necitlivi-policiste-i-soudci-zalezi-na-koho-obeti-znasilneni/r~901af3cac2d711eba4560cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0gsuvgfhC2tFs_6pV7wULmKboK3XOnrIh2SBgVGY7yn7B_zwB2sBoYx4U
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/necitlivi-policiste-i-soudci-zalezi-na-koho-obeti-znasilneni/r~901af3cac2d711eba4560cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0gsuvgfhC2tFs_6pV7wULmKboK3XOnrIh2SBgVGY7yn7B_zwB2sBoYx4U


iHned.cz (2. 6. 2021) - Naše společnost nerespektuje oběti znásilnění, s mladou generací 

přijde změna, věří právnička 

A2LARM (28. 5. 2021) - „O oběti se nestaráme, chráníme hlavně pachatele,“ říká právní 

expertka na sexuální násilí 

Aktuálně.cz (27. 5. 2021) - V Česku neexistují služby pro oběti sexuálního násilí. Vzniknout 

mají až za tři roky 

SeznamZprávy.cz (23. 3. 2021) - „Pojď sem, kočičko, nemusíš se bát.“ Češky mají strach o své 

bezpečí 

Heroine (16. 3. 2021) - Nová pravidla sexu? Jen se souhlasem, jinak jde o znásilnění 

iDnes.cz (22. 2. 2021) - Sex bez souhlasu je vždy znásilnění. Neziskovky usilují o změnu 

legislativy  

iDnes.cz (2. 2. 2021) - Zamkl dveře a osahával mě. Třicet žen popsalo děsivé jízdy v českých 

taxících  

iDnes.cz (1. 1. 2021) - Proč jsem to nenahlásila? Nevěřili by mi, svěřují se oběti sexuálního 

násilí  

Refresher (9. 12. 2021) - Na takové jednání ze strany mužů si ženy zvykat nemusí, protože 
není normální, reaguje na vyjádření Uzla Dana Pokorná 

Refresher (2. 12. 2020) - Proč jsme to nenahlásili. Český projekt rozšiřuje povědomí o 
problematice sexuálního násilí 

iDnes.cz (1. 8. 2020) - Sex jako povinnost? Dlouho jsem žila v tom, že je to normální, líčí oběť  

Deník N (17. 7. 2020) - Sexuální obtěžování zažila polovina Češek. Přesto se o něm bojí mluvit 

iDnes.cz (16.2.2020) - Znásilněná musí být zdrcená a zakřiknutá. Jinak jí okolí příliš nevěří 

Česká tisková kancelář (6. 11. 2018) - Téměř tři pětiny lidí míní, že si za znásilnění může 
někdy žena 

Respekt (10. 10. 2018) - O čem mluvíme, když mluvíme o znásilnění 

Info.cz (8. 3. 2018) - MDŽ: Ženy za posledních sto let dosáhly plně jen na volební právo 

Novinky.cz (27. 11. 2017) - Zpřísnění trestů za znásilnění není třeba, podmínky stačí, odmítá 
kritiku ministerstvo 

Respekt (25. 11. 2017) - Ale příště už opravdu ne 

Lidové noviny (24. 11. 2017) - Znásilnění trestají soudy často mírně. Za mřížemi končí asi 
polovina pachatelů 

https://archiv.hn.cz/c7-66934780-ofalu-60d3ba930dee075?fbclid=IwAR2pmmFxBLVvrxYJ3E-qGw4NfAuRFJRQ8CTpF1Lt4A65lLu5X9YJOqPuOXc
https://archiv.hn.cz/c7-66934780-ofalu-60d3ba930dee075?fbclid=IwAR2pmmFxBLVvrxYJ3E-qGw4NfAuRFJRQ8CTpF1Lt4A65lLu5X9YJOqPuOXc
https://a2larm.cz/2021/05/o-obeti-se-nestarame-chranime-hlavne-pachatele-rika-pravni-expertka-na-sexualni-nasili/
https://a2larm.cz/2021/05/o-obeti-se-nestarame-chranime-hlavne-pachatele-rika-pravni-expertka-na-sexualni-nasili/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zprava-a-strategie-v-cr-nejsou-dostupne-sluzby-pro-obeti-sex/r~624f65e4bf0211eb89ccac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2wyjkO_6GH_ClEropM92B5Mx2C0BQ3TtluwwTgBsP_PpQS_vVQQgAkFDk
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zprava-a-strategie-v-cr-nejsou-dostupne-sluzby-pro-obeti-sex/r~624f65e4bf0211eb89ccac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2wyjkO_6GH_ClEropM92B5Mx2C0BQ3TtluwwTgBsP_PpQS_vVQQgAkFDk
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pojd-sem-kocicko-nemusis-se-bat-cesky-maji-strach-o-sve-bezpeci-148077?fbclid=IwAR2-p3Q4sPK3tEfwtF_dzyl2BLkBQVnEwjo7aX41LM24rRRDoGM-OEqtgNU
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pojd-sem-kocicko-nemusis-se-bat-cesky-maji-strach-o-sve-bezpeci-148077?fbclid=IwAR2-p3Q4sPK3tEfwtF_dzyl2BLkBQVnEwjo7aX41LM24rRRDoGM-OEqtgNU
https://www.heroine.cz/zena-a-svet/4362-nova-pravidla-sexu-jen-se-souhlasem-jinak-jde-o-znasilneni?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-znasilneni-petice-zmena-legislativy-sexualni-nasili.A210217_141700_domaci_vlc?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-znasilneni-petice-zmena-legislativy-sexualni-nasili.A210217_141700_domaci_vlc?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taxi-obtezovani-znasilneni-zeny-svedectvi-policie-oznameni.A210201_205134_domaci_lisv?h=1D8FE7ECCF16EAC492F0DF3A23577F51
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/taxi-obtezovani-znasilneni-zeny-svedectvi-policie-oznameni.A210201_205134_domaci_lisv?h=1D8FE7ECCF16EAC492F0DF3A23577F51
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/profem-sexualni-nasili-znasilneni-kampan-proc-jsme-to-nenahlasili.A201203_125150_domaci_vlc?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/profem-sexualni-nasili-znasilneni-kampan-proc-jsme-to-nenahlasili.A201203_125150_domaci_vlc?
https://refresher.cz/92235-Na-takove-jednani-ze-strany-muzu-si-zeny-zvykat-nemusi-protoze-neni-normalni-reaguje-na-vyjadreni-Uzla-Dana-Pokorna?fbclid=IwAR2-p3Q4sPK3tEfwtF_dzyl2BLkBQVnEwjo7aX41LM24rRRDoGM-OEqtgNU
https://refresher.cz/92235-Na-takove-jednani-ze-strany-muzu-si-zeny-zvykat-nemusi-protoze-neni-normalni-reaguje-na-vyjadreni-Uzla-Dana-Pokorna?fbclid=IwAR2-p3Q4sPK3tEfwtF_dzyl2BLkBQVnEwjo7aX41LM24rRRDoGM-OEqtgNU
https://refresher.cz/91909-Proc-jsme-to-nenahlasili-Cesky-projekt-rozsiruje-povedomi-o-problematice-sexualniho-nasili?fbclid=IwAR3Rx3XLblKII7Mu62Hy3XKQTWUCp3L5ybSHxDPP2Yt9L8wZkPt1yAo-DqQ
https://refresher.cz/91909-Proc-jsme-to-nenahlasili-Cesky-projekt-rozsiruje-povedomi-o-problematice-sexualniho-nasili?fbclid=IwAR3Rx3XLblKII7Mu62Hy3XKQTWUCp3L5ybSHxDPP2Yt9L8wZkPt1yAo-DqQ
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domaci-nasili-sexualni-nasili-profem-bily-kruh-bezpeci-znasilneni.A200727_145443_domaci_kuce?
https://denikn.cz/399634/sexualni-obtezovani-zazila-polovina-cesek-presto-se-o-nem-boji-mluvit/?fbclid=IwAR1-Heubf0d_zQrye8M_JP3-m8KYe5zpcxB4jYbKMrECr6jediMWZjvvpKM
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/profem-spravni-obet-znasilneni-pomoc-sexualni-nasili.A200211_120246_domaci_kuce?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1684007
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1684007
https://www.respekt.cz/spolecnost/o-cem-mluvime-kdyz-mluvime-o-znasilneni?fbclid=IwAR1r4fIsI21N8PUSulZKbX4g7nA7evZodDVrgar7xTY5MZImZhbw1Nf5eac
https://www.info.cz/cesko/mdz-zeny-za-poslednich-sto-let-dosahly-plne-jen-na-volebni-pravo-upozornuje-sociolozka-25528.html
https://www.novinky.cz/domaci/456110-zprisneni-trestu-za-znasilneni-neni-treba-podminky-staci-odmita-kritiku-ministerstvo.html?source=FBS
https://www.novinky.cz/domaci/456110-zprisneni-trestu-za-znasilneni-neni-treba-podminky-staci-odmita-kritiku-ministerstvo.html?source=FBS
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/48/ale-priste-uz-opravdu-ne
https://www.lidovky.cz/noviny/znasilneni-trestaji-soudy-casto-mirne-za-mrizemi-konci-asi-polovina-pachatelu.A171123_200628_ln_domov_ELE
https://www.lidovky.cz/noviny/znasilneni-trestaji-soudy-casto-mirne-za-mrizemi-konci-asi-polovina-pachatelu.A171123_200628_ln_domov_ELE


iDnes.cz (24. 11. 2017) - Za znásilnění může nejčastěji někdo známý, roste počet mladých 
násilníků 

Česká justice (23. 11. 2017) - Analýza: podmíněný trest za znásilnění je u soudů běžný 

Metro (23. 11. 2017) - Pachatelé znásilnění své oběti dobře znají 

Pražský patriot (23. 10. 2014) - Nově otevřené poradenské centrum pro oběti sexuálního násilí 
a jejich blízké  

Partnerské násilí mladých 

iDnes.cz (15. 4. 2019): Partnerské násilí? Mladí víc využívají moderní techniku, zjistil výzkum 

Lidovky.cz (4. 4. 2019): Šťastné fotky na Facebooku? Pro obhajobu důkaz, že se oběti 
znásilnění nic nestalo 

Česká tisková kancelář (2. 4. 2019) - Výzkum: Třetina mladých lidí ve vztahu zažila násilí 

Český rozhlas (2. 4. 2019) - Výzkum: Třetina mladých lidí ve vztahu zažila násilí 

iDnes.cz (2. 4. 2019) - Facky, sledování, extrémní žárlivost. Násilí ve vztahu zažívají i mladiství 

Lidovky.cz (2. 4. 2019) - Výzkum: Třetina mladých lidí ve vztahu zažila násilí ze strany 
partnera 

Týden.cz (2. 4. 2019) - Třetina mladých ve vztahu zažila násilí. Nejčastěji psychologické 

Blesk.cz (8. 12. 2018) - Facky, projíždění mobilu i pornopomsta. Partnerské násilí zakouší i 
mladí Češi 

  

Istanbulská úmluva 

iDnes.cz (28.11.2019) - Autentické dopisy obětí mají upozornit na sexuální násilí a podpořit 
úmluvu 

iDnes.cz (22. 11. 2018) - Nadvláda homosexuálů nenastane. Úmluva řeší i násilí na mužích, říká 
právnička 

Český rozhlas Plus (14. 10. 2018) - Rozvrací Istanbulská úmluva rodiny? Při největší fantazii z 
ní nelze dovodit to, co kázal Petr Piťha, říká právnička 

Info.cz (8. 10. 2018) - Istanbulskou úmluvu vláda podepsala už před dvěma lety a nikoho to 
nezajímalo, říká Poláková 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/znasilneni-analyza-mladistvi-deti-obet-a-pachatel-znaji-se.A171122_170607_domaci_ale
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/znasilneni-analyza-mladistvi-deti-obet-a-pachatel-znaji-se.A171122_170607_domaci_ale
http://www.ceska-justice.cz/2017/11/analyza-podmineny-trest-za-znasilneni-u-soudu-bezny/
https://www.metro.cz/pachatele-znasilneni-sve-obeti-dobre-znaji-f21-/region.aspx?c=A171122_183820_metro-region_jsk
https://www.prazskypatriot.cz/nove-otevrene-poradenske-centrum-pro-obeti-sexualniho-nasili-a-jejich-blizke/
https://www.prazskypatriot.cz/nove-otevrene-poradenske-centrum-pro-obeti-sexualniho-nasili-a-jejich-blizke/
https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy-sex/partnerske-nasili-domaci-vztah-technologie-tyrani.A190413_091500_vztahy-sex_abr
https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/znasilneni-oznami-obeti-spis-kdyz-pachatele-neznaji.A190329_222926_ln_byznys_pravo_ssu
https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/znasilneni-oznami-obeti-spis-kdyz-pachatele-neznaji.A190329_222926_ln_byznys_pravo_ssu
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyzkum-tretina-mladych-lidi-ve-vztahu-zazila-nasili/1740262
https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/vyzkum-tretina-mladych-lidi-ve-vztahu-zazila-nasili
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nasili-ve-vztahu-mladistvi-domaci-nasili.A190402_131723_domaci_karb
https://www.lidovky.cz/domov/vyzkum-tretina-mladych-lidi-ve-vztahu-zazila-nasili.A190402_120308_ln_domov_vag
https://www.lidovky.cz/domov/vyzkum-tretina-mladych-lidi-ve-vztahu-zazila-nasili.A190402_120308_ln_domov_vag
http://www.bulvar.cz/tretina-mladych-ve-vztahu-zazila-nasili-nejcasteji-psychologicke
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/582148/facky-projizdeni-mobilu-i-pornopomsta-partnerske-nasili-zakousi-i-mladi-cesi.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/582148/facky-projizdeni-mobilu-i-pornopomsta-partnerske-nasili-zakousi-i-mladi-cesi.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-nasili-znasilneni-istanbulska-umluva-profem-gender.A191127_094258_domaci_kuce
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-nasili-znasilneni-istanbulska-umluva-profem-gender.A191127_094258_domaci_kuce
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/istanbulska-umluva-pravnicka-jezkova-veronika-rozhovor-rada-evropy-nasili.A181121_130205_domaci_lre
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/istanbulska-umluva-pravnicka-jezkova-veronika-rozhovor-rada-evropy-nasili.A181121_130205_domaci_lre
https://plus.rozhlas.cz/rozvraci-istanbulska-umluva-rodiny-pri-nejvetsi-fantazii-z-ni-nelze-dovodit-co-7640406
https://plus.rozhlas.cz/rozvraci-istanbulska-umluva-rodiny-pri-nejvetsi-fantazii-z-ni-nelze-dovodit-co-7640406
https://www.info.cz/cesko/istanbulskou-umluvu-vlada-podepsala-uz-pred-dvema-lety-a-nikoho-to-nezajimalo-rika-polakova-37732.html?fbclid=IwAR1Rgr-VAaJiQ-pqu1zPEDip1BD76H983goa_zl-cwMU18kURknz__t5fOY
https://www.info.cz/cesko/istanbulskou-umluvu-vlada-podepsala-uz-pred-dvema-lety-a-nikoho-to-nezajimalo-rika-polakova-37732.html?fbclid=IwAR1Rgr-VAaJiQ-pqu1zPEDip1BD76H983goa_zl-cwMU18kURknz__t5fOY


EuroZprávy.cz (4. 8. 2018) - Násilí na ženách v Česku: Kolik žen trpí a proč s tím nikdo nic 
nedělá? 

Rádio Proglas (12. 5. 2018) - Komentář týdne: Istanbulská úmluva pohledem právničky 

Pořady a rozhovory 

Respekt Podcast (31. 5. 2021) Hrdá a Pokorná: násilí není normální, pomoct můžeme všichni 

Česká televize – 168 hodin (21. 2. 2021) Bez trestu  

Český rozhlas dvojka (29. 11. 2020) Host: terapeutka Dana Pokorná, která se věnuje 

domácímu násilí 

YouTube – Tereza Schillerová (26. 7. 2020) Domácí násilí a jeho dopady 

Česká televize (20. 6. 2018) - Otisk doby: Šest mýtů o znásilnění 

Respekt (12. 12. 2017) - Debata s Respektem: Trestáme v Česku dostatečně sexuální násilí? 

DVTV (5. 12. 2017) - Znásilnění v Česku pachatelům prochází, za závažné činy by měly být 
nepodmíněné tresty, říká Ježková 

Česká televize (3. 12. 2017) - Trestání pachatelů znásilnění 

TV Barrandov (5. 1. 2016) - Naše zprávy 

Příbramský deník (11. 11. 2015) - On-line rozhovor s Naďou Gubovou z centra pro pomoc 
obětem domácího násilí 

Český rozhlas Plus (24. 11. 2015) - Dostává se obětem domácího násilí dostatečné ochrany? 

Česká televize (23. 11. 2013) - Ochrana obětí domácího násilí 

Český rozhlas Dvojka (9. 10. 2012) - Kolik stojí domácí násilí aneb ekonomické dopady 
domácího násilí na státní rozpočet 

 

https://eurozpravy.cz/domaci/spolecnost/231271-domaci-nasili-v-cesku-kolik-zen-trpi-a-proc-s-tim-nikdo-nic-nedela/
https://eurozpravy.cz/domaci/spolecnost/231271-domaci-nasili-v-cesku-kolik-zen-trpi-a-proc-s-tim-nikdo-nic-nedela/
https://zpravy.proglas.cz/komentar-tydne/komentar-tydne-istanbulska-umluva-pohledem-pravnicky/
https://www.respekt.cz/podcasty/hrda-a-pokorna-nasili-neni-normalni-pomoct-muzeme-vsichni
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/221452801100221/?fbclid=IwAR2ZJSer1eFhqMJAmy3-qpkgx7XeoatYwyeDiIkW7d_qBI6aarXf_GSMJ5k
https://dvojka.rozhlas.cz/host-terapeutka-dana-pokorna-ktera-se-venuje-domacimu-nasili-8372108?fbclid=IwAR2-p3Q4sPK3tEfwtF_dzyl2BLkBQVnEwjo7aX41LM24rRRDoGM-OEqtgNU
https://dvojka.rozhlas.cz/host-terapeutka-dana-pokorna-ktera-se-venuje-domacimu-nasili-8372108?fbclid=IwAR2-p3Q4sPK3tEfwtF_dzyl2BLkBQVnEwjo7aX41LM24rRRDoGM-OEqtgNU
https://www.youtube.com/watch?v=stOP2syj7fE
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ceska-zenska-lobby-Tancem-proti-nasili-v-ramci-kampane-One-Billion-Rising-523168
https://www.youtube.com/watch?v=iRSXcSAzV5g
https://video.aktualne.cz/dvtv/znasilneni-v-cesku-pachatelum-prochazi-za-zavazne-ciny-by-me/r~d01120aed99611e7988aac1f6b220ee8/?redirected=1548412179
https://video.aktualne.cz/dvtv/znasilneni-v-cesku-pachatelum-prochazi-za-zavazne-ciny-by-me/r~d01120aed99611e7988aac1f6b220ee8/?redirected=1548412179
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11129264015-tyden-v-justici/317281381901203/obsah/586102-trestani-pachatelu-znasilneni
https://www.barrandov.tv/video/53186-nase-zpravy-5-1-2016
https://pribramsky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-ptejte-se-uz-nyni-nadi-gubove-z-profemu-20151110.html
https://pribramsky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-ptejte-se-uz-nyni-nadi-gubove-z-profemu-20151110.html
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3518242
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000101123/obsah/292889-ochrana-obeti-domaciho-nasili
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2739207
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/2739207

