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Sborník z úvodní konference
k projektu Zlínského kraje
„Nepřehlížejme domácí násilí“
a další informace o projektu

Více informací k projektu najdete na internetových stránkách Zlínského kraje:
www.kr-zlinsky.cz – Neziskový sektor – Nepřehlížejme domácí násilí

Obsah
1.

Úvodní slovo o projektu

4

2.

Program konference

5

2.1 Zahájení konference – úvodní slova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
2.2 První blok přednášek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
		

Mgr. Petr Horyanský  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Mgr. Petra Vitoušová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
JUDr. Kateřina Čuhelová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Mgr. Jarmila Hasoňová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

2.3 Druhý blok přednášek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
		

kpt. Mgr. Ditta Pokorná  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
PhDr. Zdeňka Kosařová a Mgr. Radomír Váňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Mgr. PaedDr. Bc. Hana Pašteková-Rupertová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

2.4 poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

3.

Harmonogram seminářů a vzdělávacích akcí v projektu

34

4.

Specifika pro pedagogické pracovníky

35

5.

Specifika pro lékaře a nelékařský personál

36

Poděkování
Děkujeme za finanční podporu Ministerstva vnitra České republiky, odboru prevence kriminality.
Finanční rozsah projektu
Ministerstvo vnitra České republiky
Zlínský kraj
Celkem

249 723 Kč

(77%)

75 310 Kč

(23%)

325 033 Kč

Zlínský kraj
23% = 75 310 Kč
Ministerstvo vnitra
České republiky
77% = 249 723 Kč

Děkujeme partnerům projektu:
Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje
Probační a mediační službě České republiky, zejména středisku Zlín
Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, zejména Intervenčnímu centru Zlín
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Úvodní slovo o projektu

„Jsem velmi ráda, že se nám společně s našimi partnery podařilo tento potřebný projekt uskutečnit. Je totiž
nutné, aby téma domácího násilí přestalo být ve společnosti zlehčováno a přehlíženo, neboť dle dostupných informací se bohužel jedná o jeden z nejčastějších případů násilí, které musí policie v současné době
řešit, což je určitě alarmující skutečnost. Případy domácího násilí jsou navíc o to smutnější v tom, že s jeho
projevy se musejí vyrovnávat nejen samotné oběti, ale i všichni ti, kteří jsou jeho nechtěnými svědky.“

Mgr. Taťána Nersesjan
krajská radní zodpovědná za oblast sociálních věcí

Citováno z tiskové zprávy vydané dne 25. 10. 2011
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Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje

nepřehlížejme

domácí násilí
Termín: 4. května 2011 od 9.30–15.00 hod.
Místo: konferenční sál hotelu Moskva, Zlín
Konference je určena zejména pro zástupce:
orgánů veřejné správy (státní správy, samosprávy), soudů, nestátního neziskového sektoru, odborné veřejnosti

Cíl: Předání informací a v ýměna zkušeností zúčastněných odborníků
P rez e n c e

9:00 hodin

Program
Z a h á j e n í ko nfe re n c e

9:30 hodin

• Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí Oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu
Zlínského kraje
Úvodní slovo
• Ing. Bronislav Fuksa, člen Zastupitelstva Zlínského kraje
• PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu České republiky
• JUDr. Tomáš Koníček, zástupce Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky
• plk. Mgr. Jindřich Kučera, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
• Mgr. Vladimír Lhotka, vedoucí střediska Zlín Probační a mediační služby České republiky
1. b l o k p ře d n á š e k
• Úvodní informace o projektu Zlínského kraje – Nepřehlížejme domácí násilí
Mgr. Petr Horyanský, krajský manažer prevence kriminality
• Změna legislativy a praxe v ČR (2007–2010)
Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí
• Rozhodování o styku osoby vykázané ze společného obydlí s nezletilým dítětem
JUDr. Kateřina Čuhelová, soudkyně Krajského soudu Brno
• Zkušenosti Intervenčního centra ve Zlínském kraji
Mgr. Jarmila Hasoňová, vedoucí Intervenčního centra

10:00 hodin

10:10 hodin
11:00 hodin
11:50 hodin

P ře s t áv k a – o b ě d

12:30 hodin

2. b l o k p ře d n á š e k

13:10 hodin

• Domácí násilí očima policisty
kpt. Mgr. Ditta Pokorná, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
• Probační a mediační služba ČR – práce s pachateli násilných trestných činů
zástupci Probační a mediační služby, středisko Zlín
• Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví
Mgr. PaedDr. Bc. Hana Pašteková-Rupertová, psycholožka Psychiatrické léčebny v Kroměříži
3 . z áv ě re č n á d i s ku s e

13:50 hodin
14:10 hodin
14:45 hodin

• Závěr
Potvrzení o účasti zašlete na e-mail: karla.kopecna@kr-zlinsky.cz nebo na telefon 577 043 154 v termínu do 29. 4. 2011.

www.kr-zlinsky.cz/domacinasili
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Zahájení konference – úvodní slova

Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí Oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana
Pozdravila a představila partnery projektu a hosty konference a přednášející, pozdravila účastníky konference. V úvodním slovu stručně představila program konference a následovala představením oddělení
neziskového sektoru, do jehož činností spadá problematika prevence kriminality a tedy i realizace projektu
„Nepřehlížejme domácí násilí“, který byl podpořen z krajského programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR pro rok 2011.
Za hostitele, Zlínský kraj představila Ing. Bronislava Fuksu, člena zastupitelstva Zlínského kraje, dále představila Mgr. Barboru Holušovou a JUDr. Tomáše Koníčka z Odboru prevence kriminality MV ČR a partnery
projektu Mgr. Jarmilu Hasoňovou z Intervenčního centra při Poradně pro manželství, rodinu a mezilidské
vztahy, Mgr. Jindřicha Kučeru, náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství
policie Zlínského kraje, Mgr. Vladimíra Lhotku z Probační a mediační služby ČR, vedoucího střediska Zlín.
Dále pak představila jednotlivé přednášející, kteří budou přednášet své příspěvky ve 2 blocích a závěrem
svého úvodního slova poskytla informace o organizaci konference.
Ing. Bronislav Fuksa, člen Zastupitelstva Zlínského kraje
Pozdravil přítomné jménem svým i jménem hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, popřál
úspěch konferenci a vyzvedl možnost předání informací o problematice domácího násilí.

JUDr. Tomáš Koníček, zástupce Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
Popřál dobrý den a vyzdvihl iniciativu Zlínského kraje, že se věnuje problematice domácího násilí, vyzdvihl
úsilí kraje vedoucího k tomu, že si jako jeden z mála krajů v ČR podal v r. 2011 vlastní projekt. Informoval,
že úvaha ze strany MV ČR je taková, že uvedený program prevence kriminality by měl vést k realizaci celoplošných aktivit, aby se informace dostaly „do všech oken“ celého kraje. Popřál účastníkům konference
možnost získat hodně informací, návodů k řešení problematiky domácího násilí a konferenci úspěch.

Mgr. Jindřich Kučera, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
Pozdravil přítomné jménem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a svým jménem, ocenil, že projekt
vznikl a že mohli přijmout účast jako partneři projektu.
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Mgr. Vladimír Lhotka, vedoucí střediska Zlín Probační a mediační služby České republiky
Pozdravil přítomné jménem ředitele Probační a mediační služby ČR Mgr. Pavla Šterna, tlumočil jeho pozdrav a současně omluvení za nemožnost účasti na konferenci z pracovních důvodů. Ocenil výstižnost názvu projektu a zdůraznil nutnost dokázat odhalit v případech domácího násilí jeho prvotní příznaky a dále
tento problém ve spolupráci s příslušnými institucemi řešit. Vyzval přítomné účastníky nutnost uvědomit
si význam preventivních aktivit jako předcházení následných represivních kroků. Závěrem slova Popřál
konferenci i dalším navazujícím aktivitám hodně úspěchu.
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První blok přednášek
Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality
Pozdravil přítomné účastníky konference, úvodem uvedl, že příspěvek se bude věnovat okolnostem, za jakých projekt Zlínského kraje (dále také „ZK“) vznikal, komu je určený a jaké jsou očekávané výstupy projektu. Uvedl, že jedním z východisek pro realizaci projektu, který bude se získanou finanční podporou MVČR
probíhat v průběhu roku 2011, byla Koncepce prevence kriminality ZK na léta 2009–2011 (zavazovala
k podpoře prevence kriminality v kraji a rovněž tvorbě vlastního krajského projektu prevence kriminality)
a dále dostupnost výstupů projektu všem občanům ZK.
Prvotní informace o závažnosti problematiky DN (dále také „DN“) vycházely z účasti na jednáních interdisciplinárních týmů (dále také „IDT“ – zabývá se problematikou DN), kde byli zástupci ZK přizváni jako hosté.
Závažnost (latence, velká brutalita násilných osob, celk. statistické ukazatele DN jako množství klientů
intervenčního centra (dále také „IC“), počty vykázaných osob, počty policií šetřených deliktů) a možnost
realizovat projekt v rámci krajského programu prevence kriminality indikovaly úvahy o zaměření se na tuto
problematiku.
Informoval, že v první fázi vytvořil kraj neformální pracovní skupina sestavenou z pracovníků jednotlivých
odborů kraje (kanceláře hejtmana, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu), kterých se
problematika dotýká a dále nastávajících partnerů, kteří se budou podílet na samotné realizaci aktivit projektu. Po dílčím rozpracování byli osloveni jednotliví partneři formálně se žádostí o účast s tím, že po souhlasu partnerů s účastí bylo možné vydefinovat naprosto konkrétní cíl projektu a jednotlivé aktivity projektu.
„Projekt si klade za cíl informovat širokou – odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího násilí
prostřednictvím konferencí, seminářů, mediální a letákové kampaně. Úkolem projektu je zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí, o možnostech a způsobech pomoci a podpory
obětem domácího násilí a zároveň tyto oběti prostřednictvím aktivit krajského projektu motivovat k aktivní
spolupráci řešit vzniklý osobní problém cestou spolupráce s kompetentními institucemi, přičemž projekt
současně neopomíjí aktivitami realizovanými ve spolupráci s probační a mediační službou na důležitost
práce s násilnými osobami v rámci zejména probace a mediace.“
Projekt je určen pro laickou a odbornou veřejnost ZK. Laická veřejnost bude oslovena prostřednictvím
kampaně související s distribucí letáků a plakátů a dále mediální kampaně. V případě odborné veřejnosti je
připraven systém zahrnující konferenci, semináře, přednášky, konzultace a další aktivity. V rámci odborné
veřejnosti budou osloveny okruhy odborníků pracujících v oblasti prevence kriminality, sociální oblasti, oblasti školství, oblasti zdravotnictví a rovněž oblasti církevní (důvodem je vysoký podíl věřících osob v kraji
– nejvyšší v ČR). Distribuce letáků a plakátů je zajištěna i pro odbornou veřejnost a to pracovníky odboru
Kancelář hejtmana. Jako prostor pro realizaci mediálních aktivit byly zvoleny výstupy v časopisu Okno
do kraje, web Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz > Neziskový sektor), regionální tisková periodika a další,
zejména regionální média, kde budou poskytovány informace o problematice DN a i o aktuálním průběhu
a dílčích krocích při realizaci projektu.
Závěrem uvedl, že v závislosti na úspěšnosti projetu, lze předpokládat možné pokračování projektu i v následujících letech.
Dále také viz prezentace na odkazu www.kr-zlinsky.cz > Neziskový sektor > Domácí násilí
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Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka občanského sdružení Bílý kruh bezpečí
Pozdravila přítomné účastníky a poděkovala za pozvání na konferenci. Uvedla, že se z její strany nebude
jednat o klasickou přednášku, ale spíše o příležitost motivovat mezioborově složené publikum ohlédnutím
se za vývojem v několika posledních letech. Sdělila, že v současné době je dostatek dostupných materiálů,
analýz, statistik (např. Asociace pracovníků intervenčních center ČR, MV ČR, Bílý kruh bezpečí) a z tohoto
důvodu by se raději věnovala genezi přístupu k domácímu násilí. Jako členka expertního týmu Aliance proti
domácími násilí, který napsal a prosadil zákon na ochranu před DN, upozornila na určitá rizika aktuálního
vývoje v této oblasti.
Před přijetím tohoto zákona to byly především nestátní neziskové organizace (dále také „NNO“), které
byly v přímém kontaktu s osobami, jež vypovídaly o násilí páchaném dlouhodobě ze strany blízké osoby
za dveřmi privátu. Uvedla, že už tehdy probíhala a nadále pokračuje edukace řady subjektů, které se problematikou DN zabývají, avšak jako nejtěžší označila edukaci zákonodárců.
V r. 2004 byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona a v průběhu roku probíhala řada
jednání, při nichž byla zpochybňována nutnost řešit problematiku DN (včetně např. zpochybňování existence a nutnosti řešit znásilnění mezi manželi). Po schválení zákona ze strany poslanecké sněmovny byl
postoj a vůle senátu řešit tuto problematiku ještě horší.
Na modelu pyramidy přítomné informovala o tom, že neexistuje přesná kvantifikace výskytu DN (1. patro pyramidy) z důvodu jeho obrovské latence. Domácí násilí je nejrozšířenější druh násilí na světě vůbec, přitom
nejméně kontrolovaný a s devastujícími dopady na všechny jeho účastníky – ohrožená osoba, děti, násilná
osoba i okolí rodiny. V druhém, mnohem menším, patře pyramidy se vyskytují osoby, které měly odvahu
problém řešit a dokázaly s důvěrou promluvit o existenci DN (např. první kontakt s Policií ČR nebo krizovým
centrem) ve snaze získat pomoc a informace o tom, jak mají svou situaci řešit. Pokud chybí systémové řešení
problému a ochota pomoci, ohrožená osoba se stáhne zpět do privátu a s velkou pravděpodobností odmítne
znovu vyhledat pomoc. Ve třetím, nejvyšším a nejmenším, patře pyramidy jsou osoby, u nichž z důvodu závažnosti bylo DN řešeno jako trestný čin (dále také „TČ“). Avšak projevy DN byly řešeny jako skutkové podstaty jednotlivých TČ (celkem cca 40 TČ), kde trestní stíhání pachatele bylo ve většině případů podmíněno
vyjádřením ohrožené osoby, tzv. dispozičním právem. To znamená, že týraná osoba byla dotazována, zda
souhlasí s trestním stíháním násilné blízké osoby (např. u ublížení na zdraví v odst. 1, znásilnění). Trestní stíhání pachatele často probíhalo na svobodě a ohrožená a násilná osoba tak spolu nadále bydlely ve stejném
obydlí. Blízkost pachatele vedla nezřídka ke vzetí zpět souhlasu a k dalšímu prohlubování latence DN.
V průběhu důsledné kriminalizace DN v 70. – 80. letech minulého století v USA bylo DN ohroženými
osobami naopak ještě více skrýváno. Proto bylo potřeba volit taková opatření, která by nebyla kontraproduktivní. Ohrožená osoba hledá porozumění a účinnou pomoc (nikoliv kriminalizaci), DN je třeba řešit
prostřednictvím kombinovaných opatření, zejména povahy sociálně právní (kde a z čeho budu žít, jak bude
upraven kontakt s dětmi a jak bude zajištěno mé a jejich bezpečí). V případě, že se nepodaří na tyto otázky
ohrožené osobě odpovědět, může to vést k její rezignaci, neřešení a prohlubování latence DN.
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Do r. 2007 (nabytí účinnosti zákona na ochranu před DN) podle statistických šetření skrývaly ohrožené
osoby problém DN v průměru okolo 6 let. Nejčastějším místem detekce DN u nás byla tehdy zdravotnická
zařízení, zjišťující přítomnost opakovaných zranění zaviněných jinou osobou, teprve na druhém místě to
byla policie. Dalšími místy možného prvního kontaktu byla krizová centra a NNO. Pomoc ohroženým osobám byla limitována absencí ochranných institutů, primární prevence (ta ostatně nadále chybí), častými
chybami při prvním kontaktu s obětí, vedoucích např. k následné stigmatizaci oběti. Chyběl systém mezioborové spolupráce, která je součástí vašeho krajem předloženého projektu. Náš návrh zákona měl při
projednávání a schválení velkou výhodu v tom, že se nejednalo o vládní návrh zákona, ale o poslaneckou
iniciativu, navrženou odborníky, která se rozprostřela mezi tři resorty. Přesto byl do určité míry nedokonalý,
a to z důvodu absence jednotné a jednoznačné definice DN a kvantifikace výskytu fenoménu (dle reprezentativního výzkumu agentury STEM z r. 2001 pro Bílý kruh bezpečí, se hovořilo o minimálně 16 % rodin
v ČR, v nichž se DN vyskytovalo). Hledala se podstata a rozdíly mezi DN a „jiným“ násilím za účelem jeho
přesné definice.
Prvním projektem, ve kterém byly aplikovány definice DN a mezioborová spolupráce, byl pilotní projekt
v Ostravě. Právě ten dokázal, že bez systémové legislativní změny není možné ochránit oběti DN před
pokračujícími útoky a následně před těžkou újmou na zdraví, případně smrtí. V r. 2004 se podařila částečná kriminalizace DN u nás (mimochodem první úspěšná senátní iniciativa ve formě novely trestního
zákona), která byla schválena parlamentem (zde připomenuta souvislost s kauzou dvojnásobné vraždy
v Přerově a rozborem situace a možnostmi vymáhání práva). Byla schválena trestnost týrání blízké osoby
žijící ve společném obydlí, konkrétně tehdejší § 215a trestního zákona. To byl jakýsi „předkrok“ k přijetí
zákona na ochranu před DN. Filozofie zákona stojí na prevenci, na ochraně oběti, na komplexním řešení
založeném na 3 pilířích (policie, justice, intervenční centra) a mezioborové spolupráci (činnost interdisciplinárních týmů). Dnes už je situace mnohem jednodušší. Např. vykázání je v současné době pouhým
faktickým úkonem a neřeší se složitě ve správním řízení, což potvrzuje, že mnohé procesy se zjednodušily
a policisté se zákonem umí pracovat.
K právnímu rámci – zavedením institutu vykázání byl významně rozšířen katalog existujících opatření,
která byla již dříve k dispozici. Jako první a nejmírnější prostředek zde byla možnost domluvy. Ty byly
často a opakovaně aplikovány, avšak bez evidence, což je rozdíl oproti současnému stavu, kdy jakékoliv
incidenty se znaky DN řešené na místě domluvou se povinně evidují a informace o nich jsou k dispozici
policii v případě opakovaných zásahů. Další možností byla přestupková řízení, která autorka považuje
v případech skutečného DN za bezzubý nástroj, navíc se jedná o návrhový delikt. Dále byl katalog rozšířen
o možnost trestního stíhání v případě trestného činu dle § 215a. A k tomu přibyla možnost vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Významným nástrojem je legislativně ukotvená mezioborová spolupráce
koordinovaná ze strany intervenčních center, která se úzce specializují na problematiku domácího násilí.
Důležitou roli při implementaci právních norem do praxe sehrála metodická opatření, pokyny ministerstev,
odborná stanoviska (např. MZ ČR, MV ČR), týkající se např. ochrany dětí v rodinách zasažených DN, postup lékařů a zdravotníků v případě DN. Policie, soudy a intervenční centra používají diagnostickou metodu
SARA DN ke kvalifikovanému odhadu budoucího rizika násilí (metoda je původem z Kanady a Švédska, je
chráněna mezinárodním právem, pro ČR ji adaptoval a licenci získal Bílý kruh bezpečí).
Dále byly předneseny náměty a osobní hodnocení aktuální praxe. Jako chvályhodná byla označena mezioborová spolupráce IDT, neboť má sekundární efekt (instituce lépe spolupracují i při řešení jiných případů
než DN). Skutečné spolupráci bránila absence znalostí vlastních povinností a oprávnění při řešení případů
domácího násilí, nyní spolupracující subjekty znají povinnosti své a povinnosti spolupracujících institucí.
Podmínkou dobré spolupráce je vždy určitý přesah, tedy znalost, kde moje povinnosti a oprávnění končí
a kde navazují povinnosti dalšího subjektu. Jedině v takovém případě mohou dobře fungovat interdisciplinární týmy.
Při hodnocení jednotlivých opatření aplikovatelných při řešení DN (domluva, přestupkové řízení, trestní
řízení, vykázání) bylo zdůrazněno, že jsou kombinovatelná. Byl uveden příklad, kdy návrh na uvalení vazby
na násilnou osobu nevylučuje využít institut vykázání. Vhodnější je aplikovat vykázání i v takovém případě
preventivně, neboť v případě zrušení návrhu na vazbu bez vykázání dojde logicky k riziku kontaktu násilné
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a ohrožené osoby (a současně pomine lhůta pro vykázání do 24 hodin od vstupu policie do společného
obydlí, tedy možnost ochrany ohrožené osoby tímto způsobem).
Přednášející apelovala na flexibilitu a důslednost v případě využívání ostatních institutů při řešení DN ze
strany policie. Např. „nešťastná“ vykázání násilné osoby, která si dokáže nalézt způsob, jak kontaktovat
ohroženou osobu, vrátí se do společného obydlí a při eskalaci to může vést k fatálním následkům. Prioritou veškerých opatření ve všech případech, kde je zavedena moderní legislativa, je bezpečí ohrožených
osob (to se vztahuje mj. i na problematiku stalkingu). Zkušenosti ze světa ukazují, že dokud není zajištěno
bezpečí ohrožených osob, není vhodné „sahat“ na násilnou osobu, která se následně za opatření proti
své osobě může mstít a fyzicky zlikvidovat ohroženou osobu, která je často jediným svědkem/důkazem
obžaloby.
Projekt kraje hodnotí autorka příspěvku jako vysoce odborně zaměřený. Při vzdělávacích akcích doporučuje klást důraz na správné rozpoznání DN a odlišení „co je a co není DN“ (včetně např. negativního
vymezení znaků DN), s tím, že špatná identifikace a následně nesprávná indikace může vést ke zhoršení
situace. Znaky DN, tj. pracovní definice, jsou např. uvedeny v metodice MZ ČR a metodice policie, v zákoně jako takovém však nikoliv. Upozornila na to, že se občas objevují tendence přecenit jednodušší případy a naopak podcenit ty rizikové. Připomenula obtížnost správného vyhodnocení situace přímo na místě
DN s ohledem na 24 hodinovou lhůtu pro případné vykázání násilné osoby. Uvedla dvě kauzy vražd,
v Broumově a Brně-venkově, kde v jednom případě došlo k přecenění situace a nesprávné identifikaci
a ve druhém naopak podcenění situace. Nejtěžším úkolem pro policisty a pracovníky intervenčních center
je nepřehlédnout DN tam, kde je a naopak nehledat DN za každou cenu tam, kde není.
Jako další riziko pro správné hodnocení uvedla fluktuaci proškolených pracovníků, zejména pak u policie.
Zdůraznila nutnost permanentního proškolování, přičemž ocenila úsilí věnované tomuto problému ze strany policejního prezídia (aktuálně 4hodinový výcvik s modelovými situacemi, jenž je veden ze strany lektorů
a metodiků pro DN).
Ocenila osvětu v rámci projektu ZK, který je zaměřen na celou populaci, nejenom na rizikové skupiny, ale
i na odbornou veřejnost. O tom, jak vzrostlo povědomí veřejnosti o vykázání v případech DN, svědčí statistiky. V případě zásahu bylo v roce 2007, kdy se do bytu v „horké fázi“ dostavila policie, přítomno 70 % násilných osob, v současné době se situace obrátila a pouze 30 % násilných osob zůstává na místě incidentu
DN. Ostatní utíkají, protože jsou srozuměni s případnými následky a rozhodností řešení ze strany policie.
Závěrem zdůraznila, že přijetí nové legislativy má co nejrychleji umět zakročit v základně pyramidy, o které
byla řeč na začátku příspěvku. Vykázání má šanci stopnout včas hrozící násilí v lidsky nedůstojné situaci
DN. Jako velmi vážné situace označila ty, kdy např. 20leté děti hledají pomoc pro svoji
matku– oběť těžkých útoků DN ze strany otce (blíže uvedeno na kazuistice). Na uvedeném případu bylo
demonstrováno chybné hodnocení situace ze strany kompetentních orgánů v době, kdy děti byly malé
(konkrétní pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, dále také „OSPOD“), a které vyústilo k narušení vývoje dětí.
Autorka příspěvku apelovala na správné hodnocení situace (dopady přecenění a podcenění). V souvislosti
s posunem stavu vnímání DN byly citovány uskutečněné opakované reprezentativní výzkumy agentury
STEM (v r. 2001 a 2006). Další příležitostí zjistit více informací o výskytu DN v ČR se nabízejí v rámci
viktimologického výzkumu, který připravuje Český statistický úřad. Naše poznání o DN se velmi rozrostlo. Na příkladech uvedla, že v současnosti existuje daleko větší možnost DN včas rozpoznat a pomoci
osobám ohroženým. Vyzvala realizátory projektu, aby součástí informací poskytnutých v rámci projektu
odborné veřejnosti byly poznatky o nepravých obětech, které se mylně domnívají, že je na nich pácháno
DN, a o falešných obětech, které se vědomě pokoušejí systém zneužít ve svůj prospěch. Závěrem zmínila
systém primární prevence DN, který by měl zahrnout děti předškolního věku, neboť v práci se staršími
dětmi nemusí být dostatečně efektivní. Základem je posilování lidské důstojnosti u dětí předškolního věku,
posilování jejich odpovědnosti za své činy a toleranci k jinakosti. Absence těchto zásad je živnou půdou pro
budoucí problémy ve vztazích, stejně jako nedostatečné dovednosti v oblasti komunikace s lidmi.
Autorka příspěvku popřála projektu hodně úspěchů a poděkovala za pozornost.
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JUDr. Kateřina Čuhelová, soudkyně Krajského soudu Brno
Pozdravila přítomné účastníky a informovala o tom, v jaké pracovní pozici aktuálně pracuje na Krajském
soudu v Brně. Sdělila, že se v rámci svého příspěvku pokusí přiblížit práci soudců, jakým způsobem je
z jejich pohledu nahlíženo na nařízení předběžného opatření na praktických případech (jak a proč bylo
rozhodnuto uvedeným způsobem). Vyzvala přítomné o bezprostřední spolupráci v případě vysvětlení přednesených informací, tak aby získala zpětnou vazbu.
Předběžné opatření (dále také „PO“) je upraveno v § 76b občanského soudního řádu (dále také „OSŘ“).
Soudci rozhodují o PO ve vztahu k násilné osobě, aby tato opustila společné obydlí a aby se zdržela setkávání s ohroženou osobou. O návrhu musí soudce rozhodnout do 48 hodin. Proto je pro ně stěžejní návrh
na nařízení PO, který je často sepisován na IC.
Rozhodování soudu je založeno na tom, že každé tvrzení je potřeba něčím dokázat, takže pokud nejčastěji
navrhovatelka předloží návrh a nepředloží již žádné další listiny, nemusí být rozhodnuto dle očekávání, návrh může být zamítnut, neboť její tvrzení nebyla prokázána. Žádným předpisem totiž není uloženo soudu
(soudcům), aby si důkazní materiály vyžadovali sami, tedy nejsou povinni vyžadovat stanovisko protistrany, nemusí předvolávat ani ohroženou osobu a nemusí vyžadovat ani žádné listiny od policie, případně IC.
Závisí tedy na individuálním přístupu každého konkrétního soudce.
Zásady rozhodování jsou dalším stěžejním bodem v práci soudce, neboť o PO rozhoduje bez nařízení
jednání, při němž by vyslechl ohroženou a násilnou osobu a provádělo se dokazování. Rozhodující, zda je
návrhu vyhověno, i pro případný odvolací soud, který by to dále posuzoval, je pouze to, co bylo předloženo
navrhovatelkou, tedy návrh a důkazy. To, co je předloženo v odvolacím řízení, není bráno na zřetel, k tomu
již není možné přihlédnout (postup vychází ze zákona, z OSŘ). V této souvislosti autorka příspěvku apelovala, aby v případě sepisování návrhu na PO bylo kromě návrhu předloženo maximum informací.
V ZK je dle zjištění praxe taková, že si soudce často předvolá ohroženou osobu a doptává se na genezi
DN v jejím konkrétním případě. Je to zpravidla tehdy, když podaný návrh není úplný, pokud soudce nemá
dostatek informací a pokud má potřebu osobně vyslyšet navrhovatelku a také aby si dokázal učinit názor
na věc. Autorka apelovala, aby ohrožená osoba byla motivována na jednání k soudu přijít a aby svůj návrh
upřesnila. V žádném případě nejsou pak z její strany na místě obavy, že se jedná o nařízené jednání, kde
by mohla být konfrontována s osobou násilnou.
V návrhu na podání PO by měli být jasně označeni účastníci řízení (tedy násilná a ohrožená osoba). Někdy se v praktických případech stává, že např. babička podává na soud návrh na PO, kterým se domáhá
vykázání jejího vnuka ze společného obydlí a zákazu navazování styků s babičkou a dědečkem. Dědeček
v takovém návrhu však nemůže být uveden, neboť není účastníkem řízení. Účastníkem řízení je ten, kdo
návrh podává a násilná osoba. Pokud je tedy zájem navrhovatelky, aby v rozhodnutí bylo uvedeno více
osob, s nimiž se násilná osoba nemá stýkat, tak tam musí označit konkrétně všechny osoby a předložit
plnou moc, že za ně návrh může podat.
Je-li v návrhu např. uvedeno jen, že „ve společném obydlí dochází k fyzickému a psychickému násilí, které
se opakuje“ a navrhovatelka žádá o vykázání násilné osoby, není pro soudce z takového návrhu nic patrné.
| 12

Proto je důležité uvést, jakým způsobem k DN dochází, jakým nástrojem, kam je útok (údery) veden, zda
se jedná o otevřenou dlaň, pěst, zda se násilná osoba dopouští obecné kriminality (vychází ze SARA),
popsat pocity ohrožené osoby (strach, ale miluje ho), tak aby byl patrný tento ambivalentní vztah. Dále
by měl být uveden popis osobní majetkové situace, i osobní problémy ohrožené osoby (problémy s alkoholem), neboť to může být důvodem pro obavy při prvním kontaktu s institucí, která se zabývá DN (např.
policie). Pokud ohrožená nemá kam jít (bydlet na jiném místě), pak vykázání je institut, který může pomoci
(v prezentaci autorka uvedla přítomným, jak může konkrétní návrh na vydání PO vypadat). Současně bylo
autorkou upozorněno, že soud může zamítnout návrh na PO opuštění společného obydlí v době vykázání
násilné osoby ze strany policie (násilná osoba tam na základě tohoto úkonu již fyzicky není) a uložit tedy
„pouze“ zákaz vstupu do společného obydlí a navazování kontaktů s ohroženou osobou.
Na příkladech bylo ukázáno, kdy soud návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl, a kdy naopak
návrh zamítl.
V prvním, ve kterém soud návrhu vyhověl, nebyla v návrhu uvedena skoro žádná fakta, avšak byl připojen
úřední záznam police o vykázání a dále byly od policie vyžádány všechny s případem související úřední
záznamy a připojeny dostupné spisy na soudu ohledně nezletilých dětí a rozvodový spis (toto je praxe, která
nemusí být totožná na všech soudech). V podkladových materiálech byly popsány incidenty, z nichž byla patrná geneze, a bylo zřejmé, že se jedná o pokračující DN. V 1. incidentu pod vlivem alkoholu násilná osoba
osobu ohroženou urážela, došlo k fyzickému násilí, kterým byla způsobena zranění – incident nebyl oznámen, v dalším incidentu pod vlivem alkoholu násilná osoba narušovala hlukem soužití, po vzniklé hádce
došlo k fyzickému násilí s použitím výhružek o zabití, asistence policie u dalšího projevu DN byla iniciována
sousedkou, násilná osoba vyhrožovala těžkou újmou na zdraví, došlo k vulgárním urážkám ohrožené osoby,
škrcení a vyhrožováním zabitím, následovala dočasná odstěhování ohrožené osoby s následnými návraty.
Ze spisu je patrný popis zjevného DN, jak k jednotlivým incidentům docházelo, je evidentní že existovala
obava z nahlášení DN (první dva incidenty nebyly nahlášeny), ambivalentnost vztahu, kdy ohrožená osoba
dočasně opustila společné obydlí z důvodu obav, ale následně se po zklidnění situace vrátila zpět. Tomuto
návrhu bylo vyhověno i přesto, že nebyl podložen lékařskou zprávou o v incidentech způsobených zraněních, avšak popis incidentů z úředních záznamů policie vzbuzoval jasný dojem přítomnosti DN.
Ve druhém případě byl návrh zamítnut. Ohrožená osoba uvedla, že dochází k verbálnímu i fyzickému násilí. Za takovýchto okolností mohl být návrh soudem zamítnut, avšak soud předvolal si ohroženou osobu
a byl sepsán protokol, který doplňoval návrh. Ohrožená osoba uvedla, že došlo ke zhoršení osobní situace,
k výskytu DN (verbální osočování, vyhrožování zabitím, ničení osobních věcí ohrožené osoby, vyhrožování
poškozením vozidla, obviňování z nevěry, k fyzickým útokům nedochází, neboť násilná osoba si uvědomuje, že to může být důkazem, dále neustálé pronásledování v podobě frekventovaného volání na telefon,
avšak bez zasílání SMS), přičemž toto skutečně vyvolávalo dojem, že dochází k DN (vyhrožování smrtí,
žárlivost, ponižování, vulgarita, k fyzickému násilí nedochází, telefonické pronásledování-stalking). Po připojení rozvodového spisu a všech dostupných záznamů od policie byly prokázány rozpory, spočívající
v tom, že obě osoby popisovaly incidenty různě (z 1. incidentu výpověď ohrožené osoby: pokus odvážení
věcí ze společného obydlí; výpověď násilné osoby: znemožnění vstupu do společného obydlí – vyměněný
zámek, fyzický atak ze strany navrhovatelky, dále vzájemná verbální napadení. Dcera na policii potvrdila
verzi „násilné osoby“. Při oznámení dalšího incidentu na linku 158 dcerou popsán verbální a fyzický útok
matky na dceru a při následujícím incidentu zaznamenaném policí oznámeno „ohroženou osobou“ její stěhování do azylového domu, kterému brání syn této osoby. Při návrhu sepsán incident na policii, „ohrožená
osoba“ předkládala smyšlené argumenty, proč oznámení nemůže učinit. Na základě faktů dostupných soudu nebylo vykázání uskutečněno, protože z nich vyplývalo, že sice k násilí mohlo docházet, ale nejednalo
se o typické rozdělení rolí, které bylo popisováno na začátku.
Ve třetím případě, kdy byl podán návrh k okresnímu soudu a navrhovatel se domáhal zdržení se setkávání
a dočasného opuštění společného obydlí manželkou, z důvodu napadání jeho přítelkyně a ničení vybavení
ve společném obydlí. Soud prvního stupně tuto osobu vykázal, avšak nezabýval se vůbec tím, že násilí
nesměřovalo vůči navrhovateli, ale vůči majetku. „Násilná osoba“ si podala odvolání s argumentací, že se
jedná o mstu za probíhající trestní stíhání pro týrání osoby žijící ve společném obydlí, kdy jednání se měla
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dopustit „ohrožená osoba“, u odvolatelky byl zjištěn syndrom oběti DN. Soud shledal, že se nejedná o typické rozdělení rolí, při němž by muž byl ohroženou osobou a naopak žena násilnou osobou a to, že došlo
k poškození majetku ve společném obydlí odvolatelkou, není znakem DN (při DN může docházet k ničení
osobních věcí, ale má to další souvislosti a případně vazby). Odvolací soud tedy návrhu na vykázání na základě zjištěných skutečností nevyhověl.
Autorka příspěvku dále demonstrovala na praktických příkladech způsob a argumentaci násilných osob
při odvolání proti vykázání. Velmi často se při odvoláních objevuje popis, kdy ohrožená osoba je ze strany
násilné osoby označována za tu špatnou, proto musela násilná osoba konat (např. „dát lekci“).
Dále se autorka věnovala praxi při vydávání předběžných opatření. Pokud se jedná o předběžné opatření,
toto trvá jeden měsíc a o tom, že doba PO uplynula, nevydává soud žádné rozhodnutí. V případě, že je
podán návrh na prodloužení PO, neskončí lhůta PO do doby, dokud soud nerozhodne o návrhu na jeho
prodloužení.
V případě podání návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření je podmínkou vyhovění návrhu
podání žaloby ve věci samé. Za věc samou nelze považovat to, že bylo zahájeno trestní řízení, musí být
zahájeno občanské soudní řízení. Např. návrh na vypořádání společného jmění, zrušení podílového spoluvlastnictví, zrušení společného nájmu bytu. Za věc samou je v rámci našeho soudního kraje považován
i návrh na rozvod a výchova a výživa nezletilých dětí, protože je typické, že když podá ohrožená osoba
návrh na rozvod nebo výchovu a výživu nezletilých dětí, tak se násilí pravděpodobně stupňuje a že může
dojít k něčemu, co může vyvolat další agresi. Nová praxe, zatím na Okresním soudě v Ostravě, možná
i zde v kraji, že pokud je podán návrh na prodloužení doby trvání PO, tak soud nařizuje jednání. Z tohoto
důvodu je potřeba připravit ohroženou osobu na to, že soud může nařídit klasické jednání, kam předvolá
jak ohroženou osobu, tak násilnou osobu, obě strany vyslechne a bude provádět dokazování, a to přesto,
že se jedná o PO.
Kamenem úrazu je to, že mezi soudci samotnými panuje pře, způsobená do určité míry zákonem, který
neuvádí, jak postupovat v případech DN, kdy ohroženou osobou je nezletilé dítě. Jde o případy, kdy násilí
směřuje jak proti samotnému dítěti, tak i situace, kdy nezletilé dítě je fyzicky přítomno atakům násilné
osoby směřujícím vůči matce. V tomto případě je praxe Policie ČR správná, neboť ta považuje nezletilé
dítě automaticky za osobu ohroženou. Tento přístup autorka příspěvku považuje za správný, protože tyto
situace mohou dítě ovlivnit.
Autorka dále uvedla příklad, kdy násilnou osobou bylo nezletilé dítě, kterému bylo 16 let. V tomto případě podala matka návrh, aby její manžel a její 16letý syn opustili společné obydlí a zdrželi se navazování
kontaktů s ní. Problém vznikl v tom, že se jednalo o nezletilé dítě a soud tedy musel poměřovat zájem
nezletilého dítěte, jemuž musí být zabezpečena výchova a zájem matky, která má právo na to, aby se vůči
ní dítě nechovalo násilným způsobem. V tomto konkrétním případě soud dospěl k závěru, že zájem matky
je silnější a že dítě tedy bude zaopatřeno jiným způsobem. Autorka popsala kauzu, která v praxi dopadla
tak, že poté, co ženu slovně a fyzicky napadal a dále ublížením na zdraví vyhrožoval manžel. Manžel navrhovatelky a nezletilý syn psychicky ohrožovali navrhovatelku, přičemž vliv otce na nezletilého syna byl
negativní (podporoval a naváděl jej k útokům). Nezletilý syn matce hrubými výrazy vulgárně nadával, několikrát ji fyzicky napadl, dále ničil majetek navrhovatelky. Poté co byl matkou napomenut, aby jí nenadával,
ji fyzicky napadl, přičemž toto činil s vědomím otce v přítomnosti ostatních 2 nezletilých dětí (sourozenců).
Na základě toho byl vyžádán spis z oddělení PaNc (oddělní okresního soudu zabývající se vydáváním rozhodnutí ve věci nezletilých dětí, tzv. „opatrovnické oddělení“), dále zpráva kolizního opatrovníka, kdy bratr
při rozhovoru s pracovnicí OSPOD uvedl, že se zlobí na svého staršího sourozence, co společně s otcem
udělal mamince. Dále v úředním záznamu z policie bylo doloženo, že ohrožená osoba byla vulgarismy
a fyzicky napadena nezletilým synem. Násilí ze strany nezletilého syna bylo dle názoru soudu tak silné,
že návrhu bylo soudem vyhověno. Soud tak rozhodl i po zvážení dalších okolnosti, kterými bylo to, že obě
násilné osoby (otec i nezletilý syn) dle sdělení OSPODu bydleli u babičky a ta byla ochotná převzít péči nad
nezletilým vnukem. Soud tedy návrh na PO zamítl ve vztahu k otci, protože DN nebylo prokázané („pouze“
navádění nezletilého syna a fyzická přítomnost u incidentů) a vykázal pouze nezletilého syna a uložil mu
zdržet se navazování kontaktů s matkou. Obdobný případ měli i v IC v Brně, kdy násilnou osobou bylo ne| 14

zletilé dítě a v tomto případě věc byla řešena současně PO dle § 76a OSŘ (nezletilý syn umístěn v ústavu)
a současně mu bylo dle §76b uloženo zdržení se navazování kontaktů.
Autorka příspěvku informovala, že pokud bude podáván návrh na PO a násilnou osobou bude nezletilé
dítě, je důležité vypořádat se s tím, aby toto dítě „mělo kam jít“, neboť soud bude zvažovat všechny okolnosti souhrnně a to kde bude dítě, bude jednou z prvních věcí, která bude soud zajímat.
Dále autorka informovala o návrhu ve věcech ochrany osobnosti, kdy pokud budou řešeny případy stalkingu,
který není navázán na předchozí DN (např. host v restauraci a servírka, příp. kolegové v práci), je vhodné
takový návrh podat přímo na krajský soud v rámci ochrany osobnosti z důvodu jiné věcné příslušnosti. Pozor
při předkládání návrhu by měl být dán na to, že se zde skládá jistota. U zpravidla navrhovatelky by měla být
tedy složena jistota nebo osvědčit, že je u ní dán předpoklad pro osvobození od soudních poplatků (doložit
příjmy, výdaje, počet vyživovaných dětí), tak aby soud nevyzýval ke složení soudního poplatku a navíc aby
návrh neodmítl z důvodu nesložení jistoty. Zde je výhodou, že soud může rozhodnout i ve věci samé.
Autorka na závěr poděkovala za pozornost a vzhledem k tomu, že nebyly aktuálně dotazy, odkázala přítomné na podání případných dotazů prostřednictvím mailu.
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Mgr. Jarmila Hasoňová, vedoucí Intervenčního centra Zlín
Když jsem připravovala prezentaci a napsala si téma projektu Nepřehlížejme domácí násilí, vzpomněla
jsem si na jeden z prvních případů, se kterým jsem se setkala v intervenčním centru. Byl to případ 96ti
leté seniorky, která bydlela v centru Zlína v paneláku 6 – 7 poschodí. Tuto seniorku dlouhá léta velmi krutě
a brutálně týrala dospělá vnučka tehdy asi 40ti letá. Přítel vnučky i ona byli závislí na alkoholu. Seniorka
svůj problém neřešila a uváděla důvod, že nemůže žalovat na „krev své krve“, tedy na svoji vnučku, a tak
trpěla ve svém soukromí. Nevěřím, že sousedé neslyšeli, neviděli a neznali, co se děje za zavřenými dveřmi této domácnosti. Dokonce v některých chvílích paní, kdy se bála o svůj život, otevřela okno a volala
o pomoc, někdy v noci, někdy ve dne, ale nikdo z kolemjdoucích, nikdo ze spolubydlících v domě jí nepomohl, nikdo jí ani nezavolal pomoc. Všichni přehlíželi domácí násilí a došlo to tak daleko, že na ni podávali
stížnosti za rušení nočního klidu apod. Pak se stal malý zázrak. Paní chodila pravidelně do kostela, kde si
jí všiml jeden senior, pán, který měl sám postiženého syna a vzorně se o něj s manželkou starali. A nebylo
mu lhostejné, že už poněkolikáté vidí tuto ženu s mnoha podlitinami ve tváři a nabídl jí pomocnou ruku. Byl
první. Tu paní to velmi zaskočilo a až v tomto momentě si uvědomila, že to, co zažívá, není v pořádku a že
je potřeba se bránit. Pán ji vzal za ruku a dovedl ji k pomoci. Trvalo to velmi dlouho, ta cesta k záchraně
života této staré paní byla trnitá a dlouhá, nicméně se jí podařilo pomoct.
Jsou mezi námi takoví, kteří nepřehlíží domácí násilí. Jsem velmi ráda, že tento projekt existuje, že máme
možnost na něm spolupracovat a jsem přesvědčena, že povede ke zvýšení citlivosti nás všech k fenoménu
domácího násilí.

Intervenční centrum
V polovině listopadu 2006 jsme začali připravovat novou službu na území Zlínského kraje. Padla volba
na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Zlíně a jsme velmi rádi, že pracujeme zrovna při
této instituci, jednak protože máme v zázemí řadu profesionálů a špičkových odborníků z oblasti psychologie, a jednak protože tito odborníci jsou rychle dosažitelní našim klientům. Sídlíme v centru Zlína, a přitom
je to tak trošku stranou, takže naši klienti se nemusí cítit stigmatizováni tím, že by je někdo viděl k nám
do zařízení přicházet. V naší gesci je celé území regionu. Řada klientů i ze vzdálenějších míst jako je Horní
Bečva nebo na druhé straně Strání trvá na tom, že přijedou za námi, nechtějí, abychom my jeli za nimi,
protože jsou tam známí, protože jsou angažováni v politice, na vysokých postech ve zdravotnických zařízeních apod. Vzdálenější Zlín jim skýtá možnost větší anonymity.
Od 1. 1. 2007 vznikla na území ČR celá síť intervenčních center, bylo nás celkem 15, v každém kraji jedno,
pouze v Moravskoslezském kraji byla dvě IC. Od října 2008 jsme členy Asociace pracovníků intervenčních
center a naším posláním je na prvním místě zejména poskytování pomoci a podpory osobám, které jsou
ohroženy násilným jednáním ze strany člověka, který je jim blízký, který s nimi sdílí společné obydlí. Poskytujeme sociální poradenství a pomáháme zvyšovat kompetentnost každého z našich klientů, aby sám
dokázal sobě pomoci. Ne každý je natolik kompetentní, že to zvládne hned, někdo potřebuje provázet delší
dobu, takže s některými klienty spolupracujeme jednorázově, s některými naopak dlouho. Vždy klademe
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velký důraz na zajištění dodržování lidských práv, je to stěžejní součást naší práce, a vždy přistupujeme
ke každému klientovi individuálně. Naším cílem je motivovat každého z našich klientů k tomu, aby se
o sebe staral. Upozorňujeme na to, že se nestará pouze o své bezpečí, ale je povinen chránit také své děti,
že je povinen zajistit bezpečí také svým rodičům, pokud s nimi sdílí stejný byt nebo stejný dům.
Cílovou skupinou našeho zařízení jsou osoby, které jsou ohroženy domácím násilím ve věkové kategorii
nad 18 let, a to muži i ženy. Ohrožené osoby dělíme ještě na dvě skupiny: jedni, kteří se k nám dostávají
na základě toho, že nás sami vyhledají, potřebují pomoci a další, ke kterým se dostáváme my, a to na základě toho, že policie využije institut vykázání a potom nám v zákonné lhůtě předá informaci, předá osobní
data ohrožených osob a my jim sami nabízíme naše služby.
Intervenční centrum poskytuje ambulantní a terénní služby. Ty ambulantní, jak ve formě osobních konzultací, tak i telefonických a emailových, které využívají zejména muži, kteří jsou ohroženi domácím násilím,
protože pro ně je mnohem obtížnější přijít a hovořit tváří v tvář o tom, co doma zažívají a my si vážíme
toho, že důvěra mužů jako ohrožených osob k nám stoupá a je jich čím dál tím víc. Terénní službu nabízíme ve všech případech, kdy klient nemá možnost se dostat k nám do zařízení, je třeba po útoku agresora
hospitalizován v nemocnici nebo zůstane v pracovní neschopnosti, v případech, že se jedná o seniory,
o maminku, která má hodně dětí, bydlí na samotě, nemá možnost se dostat, nemá peníze na dopravu
a podobně.
Jak zde už několikrát zaznělo, podstata naší práce je založena na interdisciplinární spolupráci, my si velmi
vážíme všech institucí a orgánů, které s námi spolupracují, ať už v rámci našich interdisciplinárních týmů
i vně, protože ne všechny organizace do týmů můžeme zahrnout. Ta nejužší spolupráce (vyplývá i z platné legislativy) je s Policií ČR. Jsme velmi rádi, že jsme mohli téměř od začátku spolupracovat s metodiky
Krajského ředitelství policie ČR, tehdy ještě v rámci Správy Jihomoravského kraje, kteří nám pomohli
nastartovat to, že nás policie začala brát jako partnery, nebrala nás jako protivníky. K cestě za policejními
metodiky nás nasměroval Bílý kruh bezpečí, paní Mgr. Vitoušová. Myslím si, že byla první z těch, která
zprostředkovala společné setkání pracovníků Intervenčních center a policejních metodiků.
V lednu 2010 bylo vybudováno nové Krajské ředitelství policie Zlínského kraje přímo tady ve Zlíně, máme
nové metodiky, velmi úzce spolupracujeme. Paní kapitánka Mgr. Pokorná bude hovořit ve druhém bloku.
Zjistíte, že je to člověk na pravém místě, a to nejen co se profesionality týče, ale také co se týče lidské
stránky věci. Určitě se mnou budete souhlasit, že nestačí, abychom byli pouze odborníci, ale musíme jít
do věci také s vlastním nasazením a musíme chtít a měli bychom to tak cítit. Vážíme si podpory celého
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Děkujeme policii za důvěru, kterou v nás vkládá, protože vzájemně dnes a denně konzultujeme řadu případů. O důvěře policistů vůči intervenčnímu centru svědčí i to, že se na nás obrací také policisté, kteří se
potýkají s tím, že je někdo týrá, mají problém s domácím násilím.
V Intervenčním centru ve Zlínském kraji poskytujeme a zprostředkováváme odborné sociálně-právní poradenství, psychologické služby, pomáháme zajistit klientům a klientkám azylové bydlení včetně utajeného
bydlení, lékařské služby a služby dalších odborníků, které každý z nich potřebuje. Poskytujeme, a asi
nejvyužívanější službou je, pomoc při sepisování návrhů k soudu, zejména návrhy na předběžné opatření
prodloužení vykázání. V určitých případech poskytujeme i doprovod klientům na jednání např. s policií
nebo doprovod k soudním jednáním. S každým klientem je vždy sestavován bezpečnostní plán, což je soubor opatření, který eliminuje rizika, které hrozí osobě ohrožené domácím násilím. Při vyhodnocování míry
rizika, které hrozí obětem domácího násilí, využíváme metodu SARA DN, což je interní pomůcka policie
a intervenčních center. Máme sestavena pravidla pro poskytování naší služby, z nichž asi nejpodstatnější
pro naše klienty je, že služby poskytujeme bezplatně. Klienti u nás mohou vystupovat anonymně (mimo ty,
kteří se k nám dostávají v režimu vykázání, protože tam ta osobní data dostáváme od policie).
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Délka spolupráce vždy závisí pouze na klientech, někdo využije naši službu jednorázově, někdo nás
vyhledá opakovaně. Klienti mohou kdykoliv ukončit spolupráci, my máme právo ukončit spolupráci pouze
v případech, že by nás klienti nějak napadali, ohrožovali nebo se opakovaně dostavovali pod vlivem návykových látek. Všichni v zařízení jsme vázáni mlčenlivostí, takže bez písemného souhlasu klienta nemůžeme nikomu sdělit, zda u nás byl nebo nebyl nebo s jakým problémem se u nás objevil.

Nepravá či falešná
oběť DN
1%
Oběti jiné TČ
4%
Rodinní příslušníci,
kolegové, známí,
kteří chtějí pomoci
5%
Osoby ohrožené
domácím násilím
90%

Výše uvedený graf vypovídá o tom, že převážnou většinu naší klientely tvoří ta skutečná pravá oběť. Je
to člověk, který trpí, je viktimizován, nechce, aby násilná osoba byla trestána. Nechce ji kriminalizovat,
má velký problém cokoliv a kdekoliv sdělit, řešit to své trápení, většinou volá o pomoc v době, kdy už jde
skutečně o život. Když se k ní pomoc potom dostane, tak má velký problém sdělit celou historii domácího
násilí, ke kterému u nich v domácnosti dochází, takže zpravidla zmíní pouze poslední incident, takzvaně
mlží a bagatelizuje.
Navštěvují nás také rodinní příslušníci a přátelé obětí domácího násilí, kteří vědí, že se někde něco děje,
že je potřeba pomoci a neví jak, takže i jim poskytujeme informace, jak je možno pomoci jejich známým.
Dostanou se k nám také oběti jiné trestné činnosti, vyplývá to z toho, že v našem kraji bohužel neexistuje zařízení, které poskytuje sociální služby obecně obětem trestné činnosti, samozřejmě je odkazujeme
na odborníky, jejichž kompetence se vztahuje k případu klienta. V tom nejmenším procentu případů nás
vyhledá nepravá nebo falešná oběť. Ta nepravá je ta, která si myslí, že je obětí domácího násilí, je o tom
skutečně přesvědčená a na rozdíl od té pravé nemá problém hovořit o svém problému, sdělovat všem institucím, na všech úřadech a zahlcovat policii oznámeními, jak je jí ubližováno. Těmto lidem je potřeba citlivě
vysvětlit, že se jich domácí násilí netýká. Co se týká falešných obětí, tak to jsou dokonalí herci, skutečně
předvádějí herecké výkony, staví se do rolí obětí, ač jimi nejsou a jsou si toho vědomi. Řeší si tím nějaký
osobní problém. Ale je jich opravdu velmi málo.
Principy našeho poradenství tkví v tom, že v žádném případě nepřesvědčujeme klienty k tomu, že musí
udělat konkrétní věc, ale naznačíme jim cesty, kterými se mohou ubírat. Mnohdy trvá dlouho, než mezi
námi vznikne důvěra a otevřou se nám tak, že zjistíme veškeré skutečnosti, které se u nich odehrávají.
Asi nejtěžší, pro takové naše vnitřní přijetí, jsou případy, kdy přijde klientka, která 25 let doma zažívá kruté
domácí násilí a nechce to dál řešit, chce to pouze sdělit, takže my ji vyslechneme, poskytneme krizovou
intervenci a musíme se sžít s tím, že odchází domů, do toho samého prostředí. Ona to vnímá jako pomoc,
protože se jí ulevilo, byli jsme první za těch pětadvacet let, kterým to mohla říct, ale dál s tím nechce nic
dělat.
V žádném případě našim klientům neidealizujeme to, co prožívají, někdy stačí jim pojmenovat, že to, co
zažívají je domácí násilí a že je to potřeba řešit a oni tou cestou jdou, někdy ale musíme naznačit, kam
vše může dojít, aby se vzpamatovali, abychom jim připomněli, že nejednají jenom sami za sebe, ale že je
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potřeba chránit např. také jejich děti, protože děti si mohou odnést do života to, co vidí mezi rodiči, mohou
je kopírovat.
Počty vykázání ve Zlínském kraji za uplynulé 4 roky
2007

2008

2009

Počet vykázání

49

46

36

2010
81

Počet ohrožených osob v rámci vykázání

51

47

38

112

Počet ohrožených osob – nízkoprahová kontakt

65

121

139

141

Celkový počet ohrožených osob evidovaných IC

116

168

177

253

Můžeme shrnout, že za uplynulé 4 roky prostřednictvím intervenčního centra je evidováno celkem 212
vykázání násilné osoby ze společného obydlí a v souvislosti s těmito případy bylo bezprostředně ohroženo
248 osob. Evidujeme také 197 dětí, které žijí v domácnostech, kde dochází k domácímu násilí. Kromě těchto ohrožených osob nás vyhledalo ještě 466 osob ohrožených domácím násilím v rámci nízkoprahových
kontaktů.

Počty vykázání ve Zlínském kraji v roce 2007
Celkem: 49
ÚO Zlín: 20
ÚO Vsetín: 18
ÚO Kroměříž: 7
ÚO Uherské Hradiště: 4

Počty vykázání ve Zlínském kraji v roce 2008
Celkem: 46
ÚO Zlín: 15
ÚO Vsetín: 9
ÚO Kroměříž: 13
ÚO Uherské Hradiště: 9
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Počty vykázání ve Zlínském kraji v roce 2009
Celkem: 36
ÚO Zlín: 15
ÚO Vsetín: 10
ÚO Kroměříž: 2
ÚO Uherské Hradiště: 9

Počty vykázání ve Zlínském kraji v roce 2010
Celkem: 81
ÚO Zlín: 40
ÚO Vsetín: 14
ÚO Kroměříž: 11
ÚO Uherské Hradiště: 16

Z grafu je patrné, že dominuje vykázání na území bývalého okresu Zlín a to mj. i díky tomu, že jde o největší okres v kraji. V roce 2010 jsme v našem regionu zaznamenali významný nárůst počtu vykázání. Policisté
vnímají tuto problematiku citlivě, jsou pravidelně proškolováni i ve spolupráci s intervenčním centrem.
Pohlaví ohrožených osob ve Zlínském kraji – 2010

Muži: 4
Ženy: 34
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Věk ohrožených osob ve Zlínském kraji – 2010

25

8

23

19

18

13

5

5

do 20 let

21–30

31–40

41–50

51–60

61–70

71–80

81 a více

Z výše uvedeného grafu je patrné, že mezi osobami ohroženými domácím násilím dominují ženy. Nejvíce ohrožených osob evidovaných intervenčním centrem je ve věkových kategoriích do 20 let, a kategorii
od 31 do 40 let. Jednou z nejzávažnějších věkových kategorií je kategorie nad 71 a nad 81 let. Počty jsou
zde velké, ale na druhou stranu jsem ráda, že se k těmto případům dostaneme, protože je to malý zázrak.
Často jsou senioři odkázáni na pomoc blízkých, právě těch, kteří je týrají, takže mnohdy je okolím velmi
pozitivně vnímán vnouček, vnučka, kteří babičce zajdou pro důchod na poštu, k lékaři pro léky, ale nikdo
neví, že léky nedonesou, peníze nepředají a ještě doma seniory týrají.
Pohlaví násilných osob – trochu zavádějící graf, týká se pouze vykázání. V rámci nízkoprahových kontaktů
evidujeme násilných žen více a nemusí to být pouze v rámci partnerského násilí, může se jednat o transgenerační násilí. U vztahů mezi ohroženou a násilnou osobou dominuje vztah manželský, partnerský,
v poslední době zaznamenáváme vzrůstající tendenci transgeneračního násilí, kdy zletilí potomci týrají své
rodiče či prarodiče.
2007

2008

2009

2010

Počet domácností při vykázání s nezletilými dětmi

31

21

21

43

Počet dětí v těchto domácnostech

49

32

37

76

Výše uvedená tabulka vypovídá o počtu dětí, což nás hodně trápí. Děti si nevybírají, do jaké rodiny se
narodí. Že musí snášet domácí násilí, není jejich výběr, jejich volba. Přivítali jsme stanovisko Ministerstva
vnitra ČR, které pojmenovalo dítě, které žije v takové domácnosti jako osobu ohroženou domácím násilím
a konečně je na dítě, které žije v domácím násilí pohlíženo správně. Počty dětí jsou opravdu hodně vysoké
a alarmující.

Počet vykázání, kde hrála roli závislost – alkohol/droga

2007

2008

2009

2010

38 (37/1)

38 (38/0)

24 (24/0)

66 (63/3)

Pro zajímavost uvádíme ještě několik čísel: u vykázání, kde hrála roli alkoholová nebo jiná závislost. Jistě
se shodneme na tom, že alkohol není příčinou domácího násilí, ale je to jakýsi spouštěč.
Na závěr si vám dovolím uvést citát, který mě velmi oslovil a hovoří v podstatě o naší práci: „Můžeme
tomu nerozumět, být naštvaní nebo mít pocit marnosti našeho snažení, důležité ale je, aby klient
věděl, že pokud bude potřebovat pomoc, může se na nás zase obrátit“.
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Druhý blok přednášek

Kpt. Mgr. Ditta Pokorná, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Pracuji jako metodik pro domácí násilí, ale zároveň plním další povinnosti, které vyplývají z mé práce u kriminální služby. Slovo metodik už zaznělo od paní prezidentky Vitoušové, protože Bílý kruh bezpečí školí
všechny metodiky v celé republice a vlastně připravuje nás na to, abychom mohli dál vzdělávat a školit
policisty, kteří mají skutečně oprávnění vykázat násilnou osobu v případě domácího násilí. Působím také
jako dobrovolný poradce Bílého kruhu bezpečí pro psychologickou péči a psychologickou pomoc. Pracuji
ve Zlíně, na Krajském ředitelství policie Zlínského kraje, ale bydlím v Brně. Zlínský kraj mě velmi uchvátil,
svojí krásou, malebností, ale je také tvrdý a takoví jsou tady i lidé. A to se promítá do problematiky domácího násilí. Lidé tady jsou stateční, jsou ale také dost tvrdí a opravdu velmi dlouho trvá, než se svými
problémy přijdou, než se svěří. Objevují se zde závažnější sociální problémy a nezaměstnanost, což jsou
velmi zátěžové záležitosti, velmi významné akceleranty, které znamenají v rodinách napětí a stupňují stres.
Je třeba si uvědomit, kolik lidí tady vlastní zbraň, kolik je tady myslivců. S tímto jsem se setkala a musím
říct, že to byl trošku i start, proč jsme začali s tímto projektem.
Setkala jsem se s případem, kdy jsme stíhali násilníka, šlo o týrání, velmi brutální a velmi závažné, u nemohoucí paní, kterou týral její druh a to i tím způsobem, že ji bil berlemi do nohou, jejího přirození, byla
maximálně ohrožena, ona nemohla opustit bydlení. Tento člověk nikdy nepracoval a parazitoval na jejích finančních prostředcích, ale k ní nikoho nepouštěl. Zpočátku tuto paní navštěvovali pracovníci charity
a všimli si, že má modřiny a začali se ptát, co se ji stalo – „no ona spadla…..“ a pánovi došlo, že jestli budou
za ní pracovníci chodit a budou se ptát, může být problém, takže zastavil veškerý přístup k té ležící, těžce
nemocné paní. Tento násilný člověk sám onemocněl a byl hospitalizován v nemocnici. K paní se dostala
charita a paní se svěřila, okamžitě bylo kontaktováno intervenční centrum, které následně podalo trestní
oznámení. Jednalo se o paní, která byla dlouhodobě nemocná, té paní psal někdo nějaké recepty, a kdy ji
naposledy lékař viděl?
U některých případů je patrné, že se v rodinách něco dělo, že i učitelé museli něco tušit, ale tady v kraji
jsou opravdu některé věci tolerovány, které si myslím, že třeba v Brně by neprošly.
K 1. 1. 2010 vzniklo nové Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, takže i my. Zabýváme se také vzděláváním policistů v této problematice. Jednoznačně jsem viděla i podle svých kolegů, kteří k problematice
domácího násilí přistupovali takovým způsobem, že tady v kraji to tak prostě je! Např. s kolegou jsme řešili
nějaké vykázání a on říká: „a proč ona ho otravovala, proč mu to říkala, když on byl ožralý. Když je chlap
ožralý, seberu se, posbírám děcka, tašky a jdu k mámě“. Viděla jsem, že on to nemyslí zle. Opravdu to
tak v některých rodinách funguje a ten náhled je tady opravdu trošičku jiný. Takže jsem se začala s policisty zabývat i problematikou závažnosti, filozofie domácího násilí, protože jsem do toho začala promítat
svoji předchozí profesi, kdy jsem pracovala jako vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a roky jsem přijímala děti do zařízení, které byly na tzv. rychlé předběžné opatření odebírány z rodin, buď
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na základě nějakého týrání, nebo velmi těžkého zanedbávání, ale velmi často, když se jednalo o násilí
v rodinách.
Ve svém školení, kdy mluvím k policistům a mluvíme společně o domácím násilí, snažím se jim připomenout, že ve většině rodin jsou děti, a jestliže tam pojedeme desetkrát, 12x a ty děti jsou přítomny násilí,
které se tam děje při příjezdu policie, kolikrát použití donucovacích prostředků, jestliže děti budou v tomto
prostředí vyrůstat, tak potom se z těchto dětí s největší pravděpodobností stanou pacienti psychiatrické
léčebny nebo občané, kterými se my jako policisté znovu budeme zabývat, protože oni mohou pochopitelně týrat nebo páchat nějakou jinou trestnou činnost. Jen u mála osobností, u mála dětí dlouhodobé násilí
a týrání stopy nezanechá. Takže s policisty diskutujeme filosoficky nad tímto problémem.
Musíme se zabývat problematikou, co to je domácí násilí, není možné zneužívat termín domácí násilí,
jestliže k němu nedochází. Všimli jste si, že toto slovo se stalo tzv. módním slovem, ale my se snažíme učit
policisty k tomu (i když závažnost činů je velká), aby se policisté snažili umět rozlišit, zda jsou role rozdělené a jestli násilná osoba je opravdu násilnou osobou, osoba ohrožená osobou ohroženou. Domácí násilí
probíhá určitou dobu, v některých případech domácího násilí je doba krátká, násilí je intenzivní, ale určitá
opakovanost tam je. Na druhou stranu některé utrpení domácího násilí opravdu trvá roky a mnohé klientky,
se kterými se setkáváme, trpí dlouhá léta.
Vždy se uvádělo, že domácí násilí, aby bylo považováno za domácí násilí, musí mít čtyři znaky. Povídali
jsme o opakovanosti, o neveřejnosti, kdy domácí násilí je samozřejmě za zavřenými dveřmi a teď mnohdy
se setkáváte s tím, že vám někdo řekne: „ … a proč jste ho vykázali, vždyť vy nemáte jediného svědka“.
Opravdu někdy, zvláště v té první fázi, nejsme schopni ty svědky najít. Čtvrtý znak – eskalace se už uvádí
pouze jako pomocný znak, stalo se, že domácí násilí neeskaluje, je pořád stejné.

Případ:
Setkala jsem se s 65-ti letou paní, která už když přišla, bylo na ní vidět, že nemůže, měla svěšená ramena,
sotva šla, sotva mluvila, tichý hlas, tempo řeči, bylo vidět, že paní je v depresi a už nemá sílu. Chtěla říct
svůj příběh. Rozvedl se s ní manžel, který si našel mladší atraktivnější partnerku. Byli rozvedeni, ale z nějakého důvodu nemohli řešit bydlení a bydleli v malinkém panelovém bytě. Muž chtěl k sobě nastěhovat
svoji novou partnerku, ale paní neměla kam jít, pobírala důchod, takže si nemohla dovolit pronajmout nějaký byt, žádné malé dítě neměla, aby jí byl nějaký byt přidělen, takže bydlela s bývalým manželem, který
ji velmi v tom panelákovém malém bytě nechtěl. Ten pán se rozhodl, že bývalou manželku dostane z bytu
za každou cenu. Takže najednou tu paní noc co noc, v pravidelných intervalech budil, rozsvěcel světlo
a jakmile se ona s ním v bytě dostala do kontaktu, tak do ní žduchnul, ale nijak tak, aby to policisté mohli
nafotit, uchopit, žádná tržná řezná rána, nic tam nebylo, to byly prostě ošklivé žduchance. Ale je něco jiného žduchnout do mladého člověka s urostlou postavou a zdravou psychikou a něco jiného do paní, která
je po rozvodu mnohaletého manželství, kdy on každým okamžikem jí dává najevo, že ji tam nechce a ona
nemá kam jít. Ten pán to dělal od podzimu do jara. Probíhalo tam domácí násilí? Určitě ano. Psychické
týrání je rozhodně velmi nepříjemné, žduchal ji, budil ji – půl roku. Toto násilí neeskalovalo, přesto se
jednalo o domácí násilí. Tato paní to opravdu nemohla vydržet a v současné době žije v jednom domově
pro seniory, kam sice ve svých pětašedesáti letech nepatří, ale ona tam bude raději, než aby byla v bytě
s bývalým manželem. Takže eskalace být nemusí.

Policistům se snažíme vysvětlit mimořádnost situace, kdy se s těmi lidmi můžeme setkat jako první a jestli
budou umět s nimi jednat, jestli pochopí osoba ohrožená, že policista nepochybuje o jejích slovech, že jí
věří a že jí přišel pomoct, tak ta osoba možná sdělí, co se tam za ta léta odehrávalo. Měli jsme případ, kdy
opravdu zmlátil pán svoji paní popelníkem v koupelně – teď se něco stalo, ona se bála o život a v tu chvíli
z té koupelny zavolala. Ona ale zavolala proto, že teď jí šlo o život – tím popelníkem – v té koupelně. Ale
protože policista se dokázal zeptat… „bylo už to někdy horší?“ … „co bylo předtím?“... ona toto původně
vůbec nechtěla říct – to odpovídá psychologii ohrožených osob, že vytěsňují, nechtějí zhoršovat situaci, ale
policista se dobře zeptal, v pravou chvíli a najednou začala povídat.. no bylo, když měla nějakou kulovnici
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nebo nějakou zbraň u hlavy (pan byl myslivec), takže nebezpečí bylo mimořádně vysoké, ale proč ta paní
volala: protože tenkrát byla zmlácená v koupelně. A proto policistům vysvětlujeme tu vzácnost komunikovat
s nimi v tuto chvilku, protože ohrožená osoba možná (jestli se dobře zeptají) v tuto chvilku řekne hodně
a tím policisté vytvoří terén pro intervenční centrum, kde už s nimi umí hodně mluvit, dokážou vytvořit atmosféru. Pochopitelně v případě, že se případ řeší v rámci trestního řízení, tak vyšetřovatel by se také měl
umět zeptat, ptá se na historii, ale nemůžeme na to sázet, protože skutečně ohrožená osoba velmi často
chrání osobu násilnou. Takže se snažíme zdůraznit mimořádnost toho okamžiku, snažíme se vysvětlit, aby
ji nepřerušovali, aby nepospíchali, aby dali pocit tomu člověku, že mu věří a učíme je, jak s nimi komunikovat, abychom získali co nejvíc informací, ale zároveň abychom jim v tu chvíli zmírnili stres.
Zákony:
1.
2.
3.
4.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Zákon č. 99/1963 Sb., OSŘ
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Velmi je nápomocno Intervenční centrum. Policistům vysvětlujeme, že když odjíždí od nějakého případu
a mají pocit, že to není na vykázání, nemají natolik informací, aby toho člověka vykázali, aby každému dali
leták na Intervenční centrum, snažit se navést, aby tam šli, protože se opravdu stává, že někdy tam klient
zajde a opravdu už dokážou s ním navodit atmosféru a jim sdělí často hodně věcí.
Statistika:
Trestné činy, jež vykazovaly znaky domácího násilí – celkem 100
Přestupky, jež vykazovaly znaky domácího násilí – celkem 1802

Domácí násilí jako takové svůj paragraf nemá, paragraf jemu nejbližší je § 199 týrání osoby žijící ve společném obydlí, ale různé jiné trestné činy jsou spojeny s domácím násilím. Jedná se o znásilnění, omezování
osobní svobody, pokus vraždy.
Metoda SARA DN pomáhá určovat riziko ohrožení, zda má policista opravdu vykázat. Jsme velmi vděční
za institut vykázání, ale na druhou stranu s ním musíme nakládat velmi opatrně. Vykázáním rozjedeme
vlak, zasáhneme do života, psychiky jednotlivých osobností a musíme použití opravdu velmi zvažovat.
Metoda SARA je pro policisty, pro Intervenční centrum, tedy pro odborníky, je neveřejná. Policisté v rámci
této metody zkoumají míru ohrožení osoby, což je asi to nejdůležitější. Jestliže je ohroženou osobou žena,
která má 30 nebo 40 let, bydlí v centru města, má auto, má přátele, má pomoc a je ochotna přistoupit
na bezpečnostní plán, nemusí se nutně vykázat, riziko nemusí být tak obrovské. Především je patrné, že
pokud dojde k problému, bude schopna si pomoct sama. Na druhou stranu se setkáte s ohroženou osobou, která je mentálně retardovaná, už jsem se s tím setkala, kdy opravdu velmi dlouho ubližoval bratr své
mentálně postižené sestře, včetně toho, že ji znásilňoval. Ta dívka, díky tomu, že byla retardovaná, velmi
dlouho tyto věci snášela. Když přišla do kontaktu s policií, tak díky tomu že mluvila, tak jak mluvila, tak
policistům neřekla vůbec nic. Bylo skutečně problematické něco z ní dostat, a když jsem s ní mluvila, tak to
opravdu trvalo, než se nějakým způsobem vyjádřila. Takže u hendikepovaných může být situace mnohem
závažnější. Nebo např. žena, která je na rodičovské dovolené, bydlí na pasekách, nemá auto, má 3–4 děti,
může kojit, co s tím, když manžel zase přijde opilý, zase dochází k násilí, jak ona v tu chvíli si má pomoct?
Auto nemá, signál na mobil není… Takže metoda SARA pomáhá hodnotit toto riziko.
Dovednosti a taktika zákroku
Školení, které děláme pro policisty, klade důraz na to, aby se nebáli institutu vykázání použít, na druhou
stranu aby jednali důstojně s násilnou osobou, takže školení vedeme ve velmi demokratickém duchu, že
využíváme toho, že každý školitel dává do přednášky něco ze sebe, ze svých životních zkušeností.
| 24

1. Co nejvíce informací – školíme také pracovníky z operačního střediska a snažíme se jim zdůrazňovat,
že je velmi důležité zjistit co nejvíce informací o tom, co se děje a jak situace, kam policisté vyjíždí, vypadá. Ne vždy se to dobře daří.
2. Nestrannost
3. Co nejvíce pozorovat
4. Rozdělit účastníky incidentu – žen ve hlídkách je málo, optimální je, že muž jedná a vyslýchá násilnou osobu a pokud je v hlídce žena, jedná s ohroženou osobou.
5. Umění naslouchat
6. Jednání s osobou ohroženou – je důležité, aby tato osoba vycítila, že jí chceme pomoct a že jí věříme.
7. Jednání s osobou násilnou – zdůrazňuji, když je to osoba násilná, že způsobila, to co způsobila, ale
je třeba i s ní jednají důstojně. Když toho člověka vykazujete, tak i on jako osoba násilná je ve strašném
stresu a vy mu dáváte poučení, kdy podepisuje, že se nesmí zdržovat v tom obydlí apod. Nesmí navázat
žádný kontakt, ani SMS. Proto policisté s nimi musí jednat důrazně, ale důstojně.

Případ:
Měli jsme teď velmi závažný a brutální případ, kdy syn týral maminku, která byla ve velké izolaci, vůbec
nesměla z domu. Ona trpěla hlady a strašným ponížením a bití. Půl vesnice slyšelo, že se z toho domu
ozývá pláč a křik: „já už to nevydržím“ a poměrně dlouho nikdo nic nedělal. Naštěstí nám někdo nahrál
na mobilní telefon křik z toho domu a nářek a nám se podařilo pod jistou legendou tu paní dostat z obydlí
a navázat s ní komunikaci. Velkou zásluhu má Intervenční centrum. S tou paní jsem byla v prvním kontaktu,
vyslýchala jsem ji mnoho hodin a byla jsem ráda, že je u toho Intervenční centrum, protože to paní chtěla
a myslím, že jí velmi ušetřila nebo zmírnila celkové utrpení. Byl to tak závažný případ, že ten člověk byl
okamžitě zadržen a byl dán do vazby, což stálo nemalé úsilí ze strany policie.

Pro policisty je někdy náročné, když vykonají spoustu práce, ochrání ohrožené osoby, vykážou osobu
násilnou z obydlí a po dvou měsících je vidí, jak ti lidé jdou zase dohromady, spolu, jak se osoba ohrožená
vrátí k násilné osobě. Ale my to nemůžeme pochopit, každý jsme měli jiné dětství, každý máme jinou trpělivost snášet domácí násilí, každý jsme jiný. Přesto policisty vždy prosím o trpělivost, a když to je tak jak
to je a ti lidé se rozhodnou svůj život změnit, tak možná ho opravdu změní. Po vykázání přichází období,
kdy si srovnají priority a rozhodnou se změnit život, takže ho změní a někdy změní život svých dětí, což
je dobře. Na druhou stranu, když to tak nedopadne, tak je to jejich volba a policisté musí být připraveni,
že jestliže budeme požádáni o pomoc, tak abychom tu pomoc uskutečnili, abychom měli tu sílu pomáhat
znovu a znovu.
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PhDr. Zdeňka Kosařová a Mgr. Radomír Váňa, Probační a mediační služba, středisko Zlín
Mgr. R. Váňa
Dámy a pánové, chtěl bych vás také přivítat, náš příspěvek bude maličko jiný, protože se na chvilku odkloníme od domácího násilí. V rámci naší prezentace bychom vás chtěli seznámit s činností Probační s mediační služby (dále také „PMS“) a až v samotném závěru se dotkneme problematiky domácího násilí, a co
v této oblasti provádíme. Naše středisko najdete v budově okresního soudu ve Zlíně ve 4 patře, kde v současné době pracují tři probační úředníci. Téma naší prezentace se jmenuje „Práce s pachateli násilných
trestných činů“ a bude se zabývat nejenom naší činností obecně, ale i tím, jakým způsobem pracujeme
s pachateli násilných trestných činů. Pachatelé domácího násilí ve chvíli, kdy jsou vykázáni, ještě nejsou
pachateli trestného činu, jsou jen osobami vykázanými. Pro nás (PMS ČR) je to v této chvíli okrajové téma,
což postupně objasníme.

PhDr. Z. Kosařová
Kdo je to Probační a mediační služba: Jsme součástí resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. Jsme zřízeni
zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. PMS, v loňském roce jsme oslavili 10 let naší
činnosti. Najdete nás ve všech sídlech okresních soudů, pracujeme celkem na 74 střediscích, po celé ČR.
Naše činnost spočívá v tom, že se setkáváme s pachateli trestné činnosti ve všech fázích trestního řízení
a specifikou naší práce – čímž se lišíme od ostatních justičních složek – je to, že se věnujeme se zvýšenou
pozorností také práci s obětí trestného činu. Naše činnost vyplývá z nového pojetí justice tzv. restorativního přístupu, kdy jsou pro nás důležité obě dvě strany konfliktu, který trestným činem vznikl. To znamená,
že obě strany, pachatel i oběť (nebo také poškozený) se mohou stát našimi klienty a oběma stranám věnujeme stejnou pozornost.

Mgr. R. Váňa
Když si položíme otázku, proč vlastně vznikla PMS jako taková, zjistíme, že důvodem vzniku bylo účinné
uplatňování nové trestní politiky v oblasti komunitních sankcí a opatření respektive alternativních trestů
a opatření. To je ten hlavní důvod a v dalších bodech to bude ještě rozebráno. Nová politika má snahu
snižovat počet uvězněných osob. Je to spojeno také s faktem, že jsou přeplněné věznice a výkon odnětí
trestu svobody je pro stát poměrně drahou záležitostí. Samozřejmě byly i další důvody, např. účinněji
předcházet kriminalitě i v rámci zapojení justice do účinné prevence, protože doposud justice působila
především represivně. Dalšími důvody jsou: více omezovat rizika opakování trestné činnosti, motivovat
pachatele k nápravě škod, protože je důležité s pachateli pracovat, nejenom je potrestat, tedy nejen určit
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jejich vinu a trest, ale pracovat s nimi následně a tak předcházet další trestné činnosti. To znamená vést
pachatele k životu v souladu se zákonem. V průběhu let se ukázalo, že samotné potrestání mnohdy nevedlo k očekávanému výsledku, ukázalo se, že bez následující práce s pachatelem není zajištěno, že nedojde
k recidivě. Dále se stále více ukazuje jako potřebné zapojit do řešení také oběti nebo poškozené, vzít
v úvahu i jejich zájmy a potřeby. Takto je více chráněna celá společnost před opakováním trestné činnosti.
Samozřejmě jedním z důležitých aspektů je také snaha o efektivní vynakládání finančních prostředků. Toto
všechno jsou tedy důvody, které předcházely vzniku PMS ČR v rámci justice.
PhDr. Z. Kosařová
Dostalo se nám právě při oslavách desátého výročí PMS od soudců a státních zástupců zpětné vazby, že
se nám opravdu za těch 10 let podařilo vnést do justice lidský prvek, že jsme trochu jiní, než jsou ostatní složky. U nás většinou ani nepracují zaměstnanci s právním vzděláním, ale v našich řadách najdete
spoustu psychologů, sociologů, speciálních pedagogů, případně učitelů. Už jsme se zmínili i o tom, že
naše služba vyznává tzv. restorativní přístup v řešení konfliktů. Abychom si mohli vysvětlit rozdíl mezi tímto
novějším přístupem a tím starším – retributivním, tak jsme připravili srovnání, které vám lépe pomůže pochopit rozdíly těchto dvou přístupů. Rozdíly jsou vlastně v tom, že co se týká toho staršího, retributivního
pojetí, trestný čin je vnímán opravdu pouze jako porušení práva a je to vlastně prohřešek proti státu. Zatímco novější pojetí vnímá trestný čin jako prohřešek proti osobě, kdy dojde k narušení vzájemných vztahů
dvou subjektů, tzn. pachatele a poškozeného.
Mgr. R. Váňa
Ten rozdíl je samozřejmě také v tom, jak vnímá retributivní justice porušení zákona, tedy že porušením
zákona vzniká vina pachatele, zatímco pojetí obnovující justice, chápe porušení zákona v tom, že se tímto
porušením vytvářejí nové závazky a povinnosti a aby mohlo dojít k obnově narušených vztahů, tak je třeba
tyto nově vzniklé povinnosti a závazky naplňovat.

PhDr. Z. Kosařová
Potom i samotný pojem spravedlnosti je v obou těchto přístupech vnímán jinak, to znamená, že u retributivního pojetí je spravedlnost naplněna tím, že se určí vina, určí se, kdo je pachatelem a uloží se mu trest.
Zatímco novější pojetí vnímá spravedlnost jako proces, kde pachatel musí odčinit následek svého chování
jednak ve směru k poškozenému, ale i k celé společnosti.

Mgr. R. Váňa
Je samozřejmě důležité, aby byla i komunita účastna naplňování spravedlnosti, aby komunita když chce,
mohla celý proces ovlivňovat a stejně tak i poškozený. Shrnutí na závěr: retributivní – odplatná justice klade hlavní zřetel na to, aby pachatelé byli po zásluze potrestáni, to je ten hlavní důvod, zatímco u restorativní – obnovující justice je zřetel kladen hlavně na potřeby poškozeného a odpovědnost pachatele v procesu
nápravy. Takže nejde o to, jenom pachatele potrestat, ale aby se mu dostalo prostoru k nápravě, aby měl
možnost své chování změnit a neopakovala se stále znovu a znovu jeho trestná činnost.
PhDr. Z. Kosařová
Já bych doplnila, že nestačí jen potrestat a už se o něj dále nestarat. To že má uložen trest, nestačí k tomu,
aby se vyřešily všechny další konflikty nebo se jeho osobnost tím pádem samo sebou napravila, tak to samozřejmě není. PMS funguje v rámci trestního řízení, máme tři hlavní cíle: integrace pachatele, participace
poškozeného a ochrana společnosti. Probační služba pracuje ve všech fázích trestního řízení, v první fázi,
přípravném trestním řízení, je spolupráce klienta s námi dobrovolná. V té chvíli ještě není soudem uznán
vinným ani odsouzen, to znamená, že my s ním tímto způsobem také jednáme. Klient k nám přichází
na základě podnětu, kdy my jsme pověřeni orgány v trestním řízení, policií, státním zastupitelstvím případ| 27

ně soudem k naší činnosti nebo přijde klient sám např. poškozený (většinou). Naše činnosti v této oblasti
vznikají také z toho, že v určitých specifických případech soudce rozhodne o uložení vazby, ale dotyčný
nejde do vazební věznice, ale vazba je nahrazena našim dohledem. Ale největší pensum naší práce v této
fázi je příprava podkladů pro odklony v trestním řízení, podmíněné zastavením trestního stíhání, případně
narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání u mladistvých pachatelů. A čím docilujeme toho, že dojde
k odklonu? Je to většinou proces mediace. Je to činnost, kterou se snažíme, aby se ty dva subjekty trestného činu setkaly, aby si vyřešily konflikt, aby se strana pachatele omluvila a aby si vysvětlili své pohnutky,
své pocity a také se snažíme ve spolupráci s nimi napsat podklady po státního zástupce případně soudce
k tomu, aby mohl být odklon uskutečněn, to znamená, aby se domluvili, jak bude pachatel hradit škodu.
Mgr. R. Váňa
Ve druhé části nastupuje vykonávací řízení, to je ta druhá část názvu naší organizace, tedy probace.
V tomto případě spolupráce klienta v rámci vykonávacího řízení už není dobrovolná, je povinná, je mu nařízena soudem, a klient má povinnost spolupracovat. Ve chvíli vykonávacího řízení pracujeme na základě
pověření k činnosti od příslušného soudu. Probací se rozumí dvě hlavní činnosti a to je dohled při podmíněném odsouzení tzn., když je pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, ale zároveň je mu dána zkušební
doba a dohled, takže ve zkušební době dochází pravidelně k nám na konzultace. Na nich se snažíme společně s klientem dosáhnout toho, aby sám získal přesvědčení, že „vést řádný život je dobrý nápad“. Stejně
tak to platí i při druhé činnosti, což je dohled při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Řada odsouzených k nepodmíněnému trestu může být např. po polovině trestu podmíněně propuštěna
a některým z nich je stanoven dohled. Naše práce s těmito klienty je v některých momentech odlišná
od předchozí, především proto že tito klienti řeší mnohdy jiné problémy – vysloveně existenční – nemají
kde bydlet, nemají práci, obtížně ji shánějí (díky záznamu v rejstříku trestů). Jedná se také o klienty, kteří
se dopustili závažné trestné činnosti. Do vykonávacího řízení dále patří např. obecně prospěšné práce,
kde zajišťujeme a společně s pachateli se podílíme na realizaci trestu, tak, aby řádně trest odpracovali,
kontrolujeme je a stejně tak je to i u nově zřízených trestů v trestním zákoníku jako je trest domácího vězení
nebo zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, tak i tady v těchto oblastech pracujeme
s pachateli jako složka, která to má ze zákona určeno. A už se dostáváme k další oblasti naší práce – tedy
práce s násilnou osobou.
PhDr. Z. Kosařová
Jak jste vlastně z předcházejícího pochopili, pro nás práce s násilnou osobou není nic nového, jsou to naši
klienti. Ze statistiky vyplývá, že koncem října 2010 vykonávala PMS ČR dohled nad 3 521 pachatelů odsouzených za to, že spáchali nějaký násilný trestný čin. A v podstatě ty trestné činy, které tam jsou uvedeny
– loupež (cca 40% případů), vydírání (13%), trestné činy se sexuálním motivem (10%), ublížení na zdraví
(13%) a v šesti procentech vražda se vyskytují ve spektru trestné činnosti našich klientů doposud – máme
bohužel tato čísla z loňského roku. Protože práce s násilnou osobou je opravdu náročná, máme speciální
metodiku, tak abychom docílili co nejmenší možnosti recidivy u těchto pachatelů, to znamená, dohled
probíhá s naší vysokou profesionálností, kdy provádíme konzultace s klienty ve velice častých intervalech
a jsme povinni podle pokynů navštívit klienta u něho doma nejpozději do měsíce, od toho data, kdy jsme
byli dohledem pověřeni, za účelem zjištění nebo ověření některých informací, které on nám sděluje. Samozřejmě nemáme pocit, že jsme odborníci na všechny oblasti života klienta nebo na veškeré problémy,
na které můžeme narazit, to znamená, že naše práce spočívá i v tom, že spolupracujeme s odborníky
v této oblasti, snažíme se vytvořit na každém středisku síť spolupracujících organizací a spolupracujících
odborníků. Abychom potom jednak sami věděli co dál a jednak abychom mohli klienta nasměrovat tam,
kde se mu dostane nějaké pomoci nebo rady.
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Mgr. R. Váňa
Velký důraz v práci s násilnou osobou je samozřejmě kladen na průběžnou objektivizaci informací, které
od klienta získáme. V podstatě velice zjednodušeně se dá říct, že pokud je u pachatele zjištěno větší riziko,
kdy je zařazen jako násilná osoba, tak samozřejmě s větší pozorností ověřujeme informace, které nám
sděluje a i tady v této oblasti jsme v kontaktu s poškozeným. Je však potřeba v kontaktu s poškozeným
postupovat obezřetně, abychom zbytečně nevyprovokovali nějaké trauma, které tam v minulosti vzniklo,
pracujeme tam, kde to možné je, kde to má svůj účel. A mnohdy jsme i vůbec první, kteří se o poškozeného
a jeho potřeby zajímají, byť bylo trestní řízení proti pachateli ukončeno i před řadou let.

PhDr. Z. Kosařová
Posledním principem je i zajímavá okolnost, že my se nebojíme zeptat svých kolegů na radu, nebojíme se
přijít za kolegou, že si nevíme rady, že je to složitý případ, že s případem mám problém, že se dotýká mě
jako osoby, že se jedná o člověka, který se dopustil toho a toho… Takže tento princip považuji za velice
důležitý pro naši práci.

Mgr. R. Váňa
Dostáváme se blíže k tématu této konference a to je to styčné místo, které teď u nás funguje a to je práce
s vykázanou osobou. Proč jsme vstupovali do toho projektu? Obecně pracujeme s oběma stranami konfliktu, jak s poškozeným, tak s pachatelem. Co se týká domácího násilí, tak zde vznikla určitá potřeba. Pracuje
se totiž především s osobou ohroženou, ale nikdo nepracuje s osobou násilnou – vykázanou. Dále, jak
jsme již řekli, pracujeme v rámci trestního řízení. Zde, kdy dochází k vykázání, tak tu ještě jakoby není důvod, ta osoba není trestně stíhána, není tam tedy ani přípravné řízení, teprve k tomu třeba dojde. A v této
chvíli, kdy je ta osoba vykazována, je poučena o tom jak by se měla chovat a jak by měla dál ve vykázání
postupovat, tak tu mnohdy dochází k velkému stresu. A v podstatě naší snahou je pracovat s touto osobou
dále, abychom jí poskytli potřebný informační servis až když se situace uklidní a kdy už jí znovu můžeme
zopakovat důležité věci, aby nedošlo k pozdější eskalaci konfliktu a můžeme poradit v tom, jakým způsobem se situace bude dál ubírat. Co se týká práce s vykázanou osobou, my jsme v tuto chvíli začali v rámci
tohoto projektu spolupracovat s obvodními odděleními ve Zlíně, Otrokovicích, Luhačovicích, chystáme
se spolupráci navázat s dalšími odděleními v rámci okresu Zlín. Funguje to tak, že ve chvíli, kdy je osoba
vykázána, tak dostáváme od policie oznámení o vykázání, případně dostaneme i kontakt na vykázanou
osobu, takže se snažíme tuto osobu kontaktovat a nabídnout jí spolupráci. Zkušenost je zatím taková, že
se ve většině případů daří kontakt s touto osobou navázat, osoba přijde a pak můžeme formou konzultace
pracovat na středisku na PMS s tím, že se bavíme o problému a bereme je jako klienty a přistupujeme tak
k nim. Zároveň je pro nás důležité hledisko důvěry, snažíme se říkat i to špatné – tedy otevřenost a důvěra.
V rámci konzultace je upozorňujeme na nutnost dodržet nulový kontakt s osobou ohroženou. Pokud zjistíme další rizika a potřeby spolupráce dalších odborníků, poskytujeme informace, kam se obrátit. V případě
zahájení trestního stíhání v rámci vykázání je pak možná spolupráce s klientem už standardní v rámci
přípravného řízení. Dosud jsme registrovali 12 kontaktů (vykázaných osob) z toho ve 2 případech bylo již
zahájeno trestní stíhání. Vjednom případě byl uložen podmíněný trest a v jednom bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno státním zástupcem, kdy byly zároveň uloženy pachateli povinnosti, jejichž dodržování
probační a mediační služba sleduje.
Výzva: pokud se při Vaší práci setkáváte s osobami, ať už pachateli či poškozenými v rámci trestního
řízení, případně i mimo tento rámec, jako je tomu například právě u osob vykázaných z obydlí, neváhejte
a pošlete je k nám na středisko PMS, kde se jim dostane veškerých informací a servisu, který v tu chvíli
potřebují.
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Mgr. PaedDr. Bc. Hana Pašteková-Rupertová
Pozdravila přítomné účastníky a informovala, že pracuje v Psychiatrické léčebně v Kroměříži jako psycholožka, na oddělení 18 (psychoterapeutické oddělení). Vzhledem ke zkušenostem z oblasti sociologie
sdělila, že má určitý náhled na problematiku DN z pohledu doprovodných fenoménů jako je např. vliv nezaměstnanosti, že DN má v některých krajích tendenci být výraznějším problémem.
DN má dopad na osobnost a psychické zdraví obětí a násilníků, je to cyklická a také často transgenerační
záležitost a mnohdy je složité určit, kdo je na prvopočátku obětí a násilníkem, neboť určité typy chování se
předávají z generace na generaci a některé typy násilníků jsou ve své podstatě oběťmi výchovy vlastních
rodičů a později se to projevilo v tom, že se z nich staly psychopatické osobnosti, které předávají dál toto
„smutné žezlo“ agrese dalším generacím. Informovala, že klientem jsou v jejím případě jak osoby násilné,
tak ohrožené. V jejím případě pracuje s klienty „předpřipravenými“, motivovanými aby léčba neprobíhala
na rozdíl od psychiatrických oddělení s medikací léků, ale aby se s nimi pracovalo spíše psychoterapeuticky. Program pro klienty je 6týdenní, někteří klienti mohou zůstat déle a na 18. oddělení léčbu končí. Řada
z klientů autorky příspěvku jsou oběťmi DN, přičemž se setkává i s násilnými osobami. V případě vyhotovování anamnéz se u řady z nich skutečně projevuje to, že jsou sekundárními oběťmi tedy to, co doma
zažívaly a viděly jako děti.
Autorka zopakovala definici DN, že se jedná o opakované jednání, se stoupající tendencí, nemusí být vždy
případná eskalace násilí. Důležité je, že je založeno na nerovnováze moci, tedy, že násilná osoba se snaží
potlačit někoho nebo získat něco. V některé literatuře se z DN vybírá partnerské násilí, kde nejde o moc
a pokud budeme hovořit o násilí na ženách nebo na mužích, tak v partnerském násilí (na rozdíl od DN, kde
se udává, že 90 % bývá mužů) některé nejnovější studie ukazují, že podíl je 50:50. Znamená to, že mezi
partnery může být vysoké procento žen.
Autorka příspěvku zdůraznila i výskyt domácího násilí na seniorech a vyjádřila, že je ráda, že v předchozích příspěvcích tato informace zazněla, neboť v PL je klienty řada seniorů, kteří často přecházejí
do léčebny pro dlouhodobě nemocné (dále také „LDN“), případně dalších zařízení, kteří jsou oběťmi DN.
U těchto osob (častý výskyt dalších duševních problémů) je tento problém daleko méně zjevný a hůře objevitelný, neboť senioři tráví většinu času doma.
Dále popsala formy DN, kdy nabídla k zamyšlení úvahu „proč ty ženský s těma chlapama zůstávají?“. Proč,
přes dlouholeté vzájemné soužití je to tak? Fenomén DN je komplikovaný a komplexní. Určitá míra agrese
a zdravého sebeprosazení je v životě důležitá. Každá osobnost se skládá z vlastností temperamentových
(sem patří m.j. právě umění se prosadit) a na ně navazují vlastnosti charakterové. S temperamentovými
se rodíme, jsou dány geneticky, naším vývojem prenatálním i postnatálním. Na to navazují charakterové
vlastnosti, na nichž se podílí výchova. Proto zdůraznění o „předávání“ násilí. Pokud agrese nebo sebeprosazení je na úkor někoho druhého, pak lze hovořit o násilí. Násilí má různé formy, jež autorka uvedla ve své
prezentaci. Pro psychology je důležité, že každá z forem násilí má psychickou složku. Pokud se jedná o sexuální násilí, sociální, ekonomickou kontrolu, vždy je tam přítomná psychologická složka. Jedná se o po| 30

nížení, sebeprosazení, získání jakýchkoliv výhod pro násilníka. Současně má agrese kompenzační funkci
pro násilníka, kdy si „tím“ něco dokazuje, kompenzuje. Možná v roli, kdy v něčem byl „oběť“, si na slabších
kompenzuje to, kde se nedokázal prosadit (např. v zaměstnání, mezi kolegy, co mu nevyšlo v životě).
Fyzické násilí je víceméně záležitostí násilníků-mužů, kteří se takto podepisují na ženách, psychické násilí, psychická manipulace až psychický teror bývá často doménou žen a tyto v tom bývají často velmi zdatné, přičemž
tato forma bývá velmi těžko postihnutelná. Důvod proč se mluví o násilí v rodinách, které se objevuje v různých
subkulturách, různých komunitách, ve školách, různých institucích je ten, že na rozdíl od subkultur, komunit,
školy a zaměstnání, kde lidé stráví spoustu času se stejnými zájmy a mají společný cíl, mohou v rodině vznikat
a vznikají různé konflikty, z důvodu toho, že lidé spolu v rodině tráví spoustu času, dále z rozdílnosti zájmů, činností, věku, pohlaví, každý z partnerů může mít jiný cíl (toto vše může být předmětem střetů), navíc je zde malá
transparentnost soukromím (skryté „za dveřmi“). V rodině je navíc větší intenzita prožívání, větší otevřenost
a uvolněnost, což může být rovněž zdrojem konfliktů. Obdobně je to s distribucí moci, která je dána kulturně
patriarchálním postavením muže v naší společnosti, jako vůdčí osobnosti-hlavy rodiny. Rovněž přístup společnosti (malá společenská kontrola), kdy se nikdo „nemíchá“ do toho, co se děje za dveřmi a také „nedobrovolnost členství“, kdy člověk např. z práce, školy může dobrovolně odejít, z rodiny však velmi obtížně, tu si člověk
nevybírá („nedobrovolné“ členství). Veliká míra stresu v určitých obdobích fungování funkční rodiny, kdy např.
děti odrostou, prožívají pubertu, k tomu je např. manžel nezaměstnaný, může členy rodiny dostat do mimořádné
situace. Takto vzniklé stresy mohu mít za následek konflikty, které mohou vyústit v domácí násilí.
Teorie vzniku DN hovoří o sociálně-kulturních modelech (odlišnost v různých kulturách, např. „arabský
svět“, kde se DN téměř nevyskytuje, neboť žena je považována za „věc“), dále sociálně-interakčním vysvětlení (teorie menších kultur, komunit, např. jiné postavení muže a ženy na vesnici, dále odlišné postavení dětí, seniorů, dále např. v romské komunitě, dále např. na předávaných kulturních normách uvnitř rodiny), psychopatologickém vysvětlení (osobnost a temperament, přičemž nelze vše svádět pouze osobnost
a temperament, neboť žijeme ve společnosti, která procházela velikými změnami, kdy dle sociol. studií
mohou změny ve společnosti vést k nárůstu sebevražednosti, výskytu duševních onemocnění, násilí, včetně DN, navíc řada osobností-násilníků se již může rodit s určitou dispozicí, které vyrostou-li v disfunkční
rodině a dostanou-li se do patologického prostředí, řeší konflikty „po svém“), cykličnosti násilí.
Rizikové skupiny jsou jak muži, ženy, děti i senioři.
V případě mužů lze uvést tři skupiny rizikových mužů. Jednak je to primárně patologická osobnost, která
si od dětství nese patologické rysy, je násilný, emočně nestabilní, nezralá osobnost, sociopat, se sklony
k agresi, závislostem, často do svazku vstupuje se závislostí na alkoholu (drogách, atd.), zde je velká pravděpodobnost, že dojde ke vzniku DN. Sekundárně rizikový muž, kdy dochází ke změně osobnosti tlakem
okolností, sociálním stresem, duševním onemocněním nebo vznikající závislostí v průběhu vztahu. Třetí
kategorií rizikových mužů jsou muži s postiženou osobností z důvodu emoční závislosti (např. na manželce, matce), malou schopností sebeprosazení, kteří naopak bývají oběťmi domácího násilí.
V případě žen, jsou ženy s patologickou osobností, které mohou muže provokovat k násilí (nemusí to být
vědomé, navíc v kombinaci s rizikovým mužem může být terčem DN a z takového vztahu těžko uniká),
ženy závislé, nesamostatné, s nízkou sebeúctou (často si nesou ze své primární rodiny, kdy mohla být
např. týraná matka a jejich osobnost neměla možnost se rozvinout), ženy emočně nestabilní, které potřebují vysokou míru vzrušení (často hysterické ženy, které zpočátku mohou oceňovat netypické projevy
náklonnosti muže jako lákadlo, např. drobné fyzické násilí – facka, které se mohou vyvinout jiným směrem,
násilí eskaluje, včetně těžkých ublížení na zdraví).
U dětí je autorka příspěvku ráda za to, že již několikrát zaznělo, že jsou velmi ohroženou skupinou. Dítě může
být „obtížné“, např. tím, že je postižené (duševně, fyzicky), hyperaktivní dítě, které pro rodinu může být významným stresorem a případným zdrojem konfliktů nebo naopak se stává týraným dítětem. Všechny děti z rodin, kde
dochází k DN, jsou ohrožené a z pohledu budoucnosti potenciálně rizikové. Naštěstí i mezi dětmi jsou tak silné
osobnosti, a naštěstí již začínají fungovat „záchranné sítě“, že se i tyto děti dostávají do normálního sociálního
prostředí, kde se jim vytvářejí normální sociální vzorce a vzorce komunikace. U dětí je velmi důležitá péče o ně
a vstup do předškolních zařízení. Toto rozhoduje o tom, co si dítě odnáší do života v prvních 3 letech života,
ačkoliv si v dospělosti toto období nepamatuje. Zde se totiž vytváří skryté-latentní vzorce a pokud se do hlub| 31

ších mozkových struktur „zapíše“ strach a úzkost, z důvodu patologického prostředí (křik, násilí), může se např.
z dívky vyvíjet úzkostná osobnost, která znejistí při každém takovém projevu.
Proč oběti DN reagují tak jak reagují? Pro řadu lidí, kteří se s uvedeným fenoménem osobně nesetkali, je jednání obětí DN nepochopitelné, často argumentují, že je to pro ně nepochopitelné, že by v takovém prostředí
nebyli, utekli z něho, s násilnou osobou by se rozvedli, případně by si takovou osobu nevybrali za partnera
a neměli s ní děti. Oběti DN vstupují do partnerství s násilnou osobou s nějakým „handicapem“, psychickým.
V partnerství pak zažívají vysokou míru stresu, vzniklou situaci považují za těžko ovlivnitelnou, nepředvídatelnou, jsou na ně kladeny vysoké nároky, protože nemají vytvořeny vzorce chování, často ani z primární
rodiny a nevědí jak na situaci a konflikty reagovat. Změna, pokud mají závislost v osobnostní struktuře, je pro
ně velice obtížná a nepředstavitelná, nedokážou to zpracovat, i přesto, že se jim dostává dostatek podpory
(pocit jednání jako s „hluchým“). Podoba v jistotě v existenci partnera, pokud je alespoň trochu přijatelný je
pro ně lepší než nejistota, která je může čekat. Ve stresových situacích (permanentních a všudypřítomných)
u obětí DN dochází k reakci v podobě útoku, útěku nebo strnutí. Oběť-žena na agresora zaútočit nedokáže
(fyzická indispozice), utéci-nedokáže, nemá představu kam, proto často dochází ke strnutí. Fyzická mobilizace je přítomná, uvolňují se hormony (kortizol, adrenalin, noradrenalin), které funkci mozku ovlivňují tak, že
oběť nejedná adekvátně a tak, jak by to připadlo normální. Proto je u obětí DN potřeba velice citlivý přístup
a neustále vysvětlovat, neboť oběť jedná ve stresu a neadekvátně (permanentní stres). Může dojít k postupné mobilizaci psychických obranných mechanismů a může se oběť odhodlat situaci řešit, někam jít. V tomto
momentu velice závisí, zda oběť narazí na dobrý nebo špatný přístup organizace, kam přichází o pomoc.
V případě zklamání to často přestane zkoušet a postupně dojde k vyčerpání zdrojů a k apatii. V tomto stavu
může vydržet i dlouhodobě, řádově roky do doby, než ji opětovně „něco“ přinutí situaci řešit, „někam“ jít.
Autorka příspěvku poukázala na cykličnost ve stresu, který se mění, protože reakce na DN jsou různé (individuální), ale vždy to má fáze, kdy se zvyšuje tenze v rodině. Násilná osoba má tenzi i z něčeho jiného,
než z toho, co je doma, kde si to „jen“ kompenzuje. Poté u ní dochází k vybití – k samotnému násilnému
aktu a poté dochází k dočasnému zklidnění situace. Toto je situace, která ohroženou osobu „ukolébá“,
nicméně na ni pořád působí stres, neboť neví, kdy dojde k opětovnému útoku (nemá situaci pod kontrolou
na rozdíl od násilné osoby). Tento kruh (cyklus: tenze-vybití-klid), se mnohokráte opakuje. U některých
osobností ohrožených osob (hysterické osobnosti), je tento počáteční stav, dynamika, může vzrušovat
do doby, než se naprosto vymkne jejich kontrole.
Únikové obranné reakce, tedy co se děje v mozku oběti, se kterými se setkávají pracovníci pomáhající obětem DN, zahrnují reakce typu popření (oběť si sama nalhává, že její situace není tak špatná, často, že ani
neexistuje, o situaci nemluví), potlačení a vytěsnění (u obětí často dochází až k disociativním záchvatům
a amnéziím, tedy, že si nepamatují a vytěsňují to do podvědomí. Např. při výslechu na policii to tak vytěsní,
že má výpadky paměti i na často velmi brutální ataky násilné osoby). Další únikovou obrannou reakcí je
racionalizace (výmluvy, proč nelze situaci řešit, často sebeobviňování, že oběť je sama příčinou situace,
že kdyby udělala něco jinak, k atakům by nedošlo, často také pozitivní vztah násilné osoby k dětem), které
jsou naprosto nelogické a oběti jsou v tomto racionalizování velmi obratné. V některých případech je reakcí
regrese, kdy se oběť vrací do nižšího vývojového stupně a často jde do daleko větší závislosti k násilné
osobě (chová se jako dítě k rodiči, často přehnaná servilnost-např. vyčištění bot před příchodem domů,
která naopak násilnou osobu může provokovat k větší agresi, neboť jí nejde o to, aby jí oběť vyhověla, ale
o uspokojení touhy po moci a vybití agrese). Další únikovou obrannou reakcí je rezignace, kdy oběť „pouze“
přežívá bez směřování k nějakému cíli, bez prožívání radosti ze dne na den. Autorka příspěvku se také
osobně setkala se substitucí, kdy si oběť často než řešit DN nachází náhradní cíl, přičemž cíle mohou být
různé (např. u žen hubnutí až do propuknutí poruchy příjmu potravy, nejčastěji bulimie, protože vidí jako
problém např. vlastní, byť i domnělou nadváhu, přičemž si takto způsobují ještě další újmu) a další reakcí,
identifikací (tzv. Stockholmský syndrom, kdy oběť dává násilné oběti za pravdu a často např. při policejním
zákroku je schopna agresora bránit, při vedení trestního stíhání berou vinu na sebe).
Důsledky násilí je často posttraumatická stresová porucha, s kterou bývá často spojen syndrom týrané
ženy. Podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) neexistuje klasifikace nemoci „syndrom týrané ženy“,
takže klientky akutně po epizodě DN bývají přijímány pro posttraumatickou stresovou poruchu, pak jsou to
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různá psychosomatická onemocnění, neurózy, poruchy příjmu potravy, závislosti, atd. U posttraumatické
stresové poruchy, která se rozvíjí po emočně těžké stresující události, se doplňuje, zda jde o syndrom
týrané ženy. Je tam indikován v momentech, kdy žena jako oběť věří, že vinu za násilí nese ona (racionalizace), bojí se o svůj život nebo život svých dětí a má iracionální pocit, že násilná osoba je všude a vše ví
(bohužel v některých případech nejde jen o iracionální pocit, ale o naprostou realitu). U rizikových mužů
se autorka příspěvku v literatuře setkala s přirovnáním a označením jednoho typu muže kobra (nejde mu
o ženu jako oběť, ale jako „jedovatý“ chce uškodit, zranit, zlikvidovat, zkomplikovat život, např. svěření dětí
do vlastní péče – často intelektuálové) a druhého pitbul, který má oběť rád patologickým způsobem a chce
ji zničit (aby ji ve „vlastnictví“ neměl již nikdo jiný, jsou schopni ženu pronásledovat). Autorka příspěvku popsala příběh klientky, která byla týraná před 10 lety, rozvedla se, v minulosti nevyžádala odbornou pomoc
psychologa a zjistila, že její bývalý partner se má vrátit z vězení poté, co zabil jeho následující partnerku.
Po zjištění těchto informací začala trpět silnou úzkostí, že musela být hospitalizována i když situaci před
tím zvládala bez pomoci odborníků.
Dalším důsledkem jsou neurózy, které se často projevují, když už skončí posttraumatická stresová porucha
a nebo tato porucha není přímo diagnostikována. Jedná se o deprese, které se označují jako reaktivní deprese (reakce na nějakou událost), dále jsou to různé úzkostné poruchy nebo fobie (z uzavřených prostor,
z křiku, z lidí), vznik obsedantně kompulzivní poruchy (vracejí se obsese, reakcí na něž musejí vykonávat
rituály, protože mají pocit, že nedojde k projevu agrese u násilné osoby a tento stav si přinášejí do dalšího
života), dále somatoformní poruchy, které souvisí s různými psychogenními onemocněními (např. vysoký
krevní tlak, návaly bušení srdce, astma, poruchy trávení a vyměšování, bolesti kloubů), které mohou být
diagnostikovány na neurologii jako důsledek týrání v DN. Autorka příspěvku uvedla, že měli klientku, která
v důsledku disociační poruchy v léčbě ochrnovala, poté, co byla bývalým manželem přivazována a co si
na tuto epizodu, kdy byla 2 dny přivázána, ochrnula a nemohla chodit, vzpomněla.
Domácí násilí je v mnoha případech cyklické, existuje u něj transgenerační přenos, má významný vliv
na vývoj osobnosti dětí. K problematice transgeneračního přenosu uvedla autorka příspěvku kazuistiku, kdy klientka, žena, středního věku, vysokoškolsky vzdělaná, pocházející z rodiny, kde její matka byla
ve vztahu týrána a její otec byl agresor, si tato žena za prvního manžela vzala rovněž agresora, který ji týral
a bil. Po rozvodu s ním si vzala druhého manžela, rovněž agresora, byla ve velmi špatném fyzickém stavu,
opětovně se rozvedla, bývalý manžel ji stíhal a pronásledoval prostřednictvím další osoby (aby vzbuzoval
strach) a skončila v psychiatrické léčebně. Při léčbě v léčebně navázala další patologický vztah, s patologickým hráčem, jenž zpronevěřil velkou hotovost, a probíhalo s ním trestní řízení.
K poruchám osobnosti autorka uvedla k zamyšlení, kdo je původně oběť a kdo pachatel? Je to závažné
postižení, které vzniká disharmonickým vývojem v dětství. Pokud se lze u dítěte setkat s poruchami chování, nehovoříme ještě o poruchách osobnosti, jen o disharmonickém vývoji směrem k akcentaci osobnosti
a teprve pak poruchám osobnosti. V případě poruchy osobnosti se jedná o trvalý projev nebo stav projevující se nepříznivými nebo nadměrně zvýrazněnými vlastnostmi, s čímž terapeuti velmi obtížně mohou pracovat (je to dlouholetá záležitost, kde 6týdenní terapie nepomůže, je potřeba dlouhodobé terapie a záleží
na pacientovi). V případě disociální poruchy osobnosti se jedná o klasické psychopaty (agresoři, násilníci),
v případě emočně nestabilní poruchy osobnosti tyto osoby citlivě reagují (např. vyletí, manželku zbijí, ale
primárně nejsou špatní, často si vybírají za partnera rovněž emočně nestabilního osobnost a bijí se navzájem), u histriónské poruchy osobnosti (potřebují obdiv) to souvisí s hysterickými osobami, u úzkostné
a závislé poruchy osobnosti se jedná o typický stav, se kterým se lze setkávat u žen. Je důležité, aby organizace, které k problematice řešení DN vznikly, aby fungovaly, protože tyto ženy potřebují dlouholetou
podporu, neboť když se dostanou od jednoho násilníka, mají tendenci své chování opakovat, protože to
mají zakódováno ve své osobnosti. Z tohoto důvodu potřebují celoživotní podporu, aby se z kruhu DN vymanily a nedošlo k transgeneračnímu přenosu a tedy do kruhu násilí a obětí nezavlekly svoje děti, protože
nelze říci, zda se z těchto dětí nestanou buď násilníci, nebo oběti.
Autorka na závěr příspěvku poděkovala za pozornost, vyjádřila podporu projektu, s tím, že by ráda bojovala za uvedené děti a bude ráda, když se bude s oběťmi DN pracovat, tak jako doposud.
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Ukončení konference – poděkování
Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí Oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana
Poděkovala všem účastníkům a přednášejícím za jejich perfektně připravené přednášky a pozvala účastníky na odborné semináře pro konkrétní cílové skupiny v oblasti školství, zdravotnictví, sociální a církví dle
harmonogramu.

Harmonogram akcí projektu Nepřehlížejme domácí násilí
				
Datum                 Název akce       

Místo  

Určeno                                

4. května 2011

Krajská konference Nepřehlížejme
domácí násilí

Zlín

široká odborná veřejnost – pracovníci
měst, policie, státní správy, PMS, NNO
atd.

12. května 2011

Seminář pro školní metodiky
prevence

Uherské Hradiště

proběhlo

17. května 2011

Seminář pro školní metodiky
prevence

Valašské Meziříčí

proběhlo

6. června 2011

Seminář pro školní metodiky
prevence

Zlín

8. června 2011

Seminář pro školní metodiky
prevence

Kroměříž

21. června 2011

Seminář pro školní psychology
a výchovné poradce

Zlín

školní psychologové, psychologové
a speciální pedagogové KPPP
a výchovní poradci

proběhlo

14. září 2011

Odborný seminář pro lékaře

Zlín

lékaři

proběhlo

20. září 2011

Seminář pro zdravotnický
personál

Zlín

zástupci nelékařských zdravotnických
povolání

proběhlo

26.září 2011

Seminář pro zástupce církví

Zlín

zástupci církví

zrušeno

25. října 2011

Odborný seminář pro sociální
oblast

Zlín

pracovníci OSPOD, sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních službách
a ostatních pomáhajících službách

proběhlo

20.října 2011

Konference k primární prevenci
organizovaná odborem ŠK KÚZK –
přednáška o DN

Valašské Meziříčí

management škol a školní metodici
prevence ve školách a školských
zařízeních

proběhlo

školní metodici prevence
ve školách a školských zařízeních
a pracovníci KPPP

proběhlo

proběhlo
proběhlo
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Specifika – Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Jarmila Hasoňová, vedoucí Intervenčního centra Zlín
Děti jako osoby ohrožené domácím násilím
1. Přímá viktimizace – dítě je přímou obětí DN
ve smyslu zák. č. 359/1999 Sb. o SPOD = dítě, jehož rodiče nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, také dítě, na němž byl spáchán TČ ohrožující život, zdraví, lidskou
důstojnost či mravní vývoj dítěte nebo je podezření ze spáchání takového TČ.
2. Nepřímá viktimizace – dítě je nepřímou obětí DN
Světová zdravotnická organizace (2003) – „děti, které jsou svědky násilí, jsou psychicky týrány“
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV – 2006) – „děti, které jsou svědky DN, jsou vždy také oběťmi DN“
Usnesení Vlády ČR č. 1139/2008 k Národní strategii prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 –
2018 – Pod pojem psychické týrání dětí je zahrnuto i takové chování dospělé osoby, které má vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování. Tím je jednoznačně také vystavování dítěte násilí nebo
vážným konfliktům doma, vyvolávání situace, kdy dítě má skoro nepřetržitě pocit strachu apod.
Věstník MZ ČR částka 3/2008 – Mezi rizikové faktory vzniku syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte zařazuje mj. i stav, kdy dítě žije v prostředí DN. Dále jasně stanoví, že děti v roli svědků
DN se považují za týrané, zneužívané a zanedbávané.
Dopady domácího násilí na děti
Dokumenty Evropského hospodářského a sociálního výboru (2005, 2006) hovoří o následujících dopadech (Ševčík 2011):
• děti jsou bezbranné vůči násilí rodičů, ale cítí se (spolu)odpovědně za to, co se u nich doma děje,
• mohou se snažit ochraňovat rodiče v pozici ohrožené osoby a mohou být při tom samy napadeny a dokonce zraněny
• jako svědkové DN jsou vždy oběťmi psychického násilí:
- žijí v permanentním stresu, atmosféře ohrožení, nepředvídatelnosti dalšího vývoje situace, existenčním strachu o rodiče v pozici ohrožené osoby,
- zažívají bezmocnost, pocit osamělosti kvůli závazku (resp. příkazu) mlčet o tom, co se doma děje,
- mají poruchy chování, problémy ve škole,
- psychosomatické symptomy, psychické poruchy,
- poruchy spánku, sníženou sebeúctu,
- trpí neklidem, pocity strachu, chovají se agresivně a mohou mít sebevražedné úvahy.
Orgány sociálně-právní ochrany dětí
• mají stěžejní roli v systému péče o dětské oběti DN
• úkolem je zejména ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte
• zjišťují informace o dítěti ohroženém DN – mj. z vlastní činnosti, na základě žádosti dítěte nebo rodiče,
splněním oznamovací povinnosti subjekty uvedenými v § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. (státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, popř. další zařízení určená pro děti)
Ve školských zařízeních je nutné všímat si u dětí:
• nápadné změny chování
• případných ran a „podivných zranění“ (TČ Týrání svěřené osoby – oznamovací povinnost!!!)
• je důležité naslouchat a věřit
• mluvit s dětmi, klást jednoduché a přímé otázky, klidným tónem, bez přítomnosti jiných osob
• nebagatelizovat a nepřehlížet
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Specifika – Lékaři a zdravotničtí pracovníci
Mgr. Jarmila Hasoňová, vedoucí Intervenčního centra Zlín
Detekce domácího násilí a osob ohrožených domácím násilím
• Získání důvěry – velmi důležitá je diskrétnost (silná stránka lékařů a zdravotnických pracovníků).
• Aktivizace pacienta/tky – položit otázku při podezření na domácí násilí – klást jednoduché otázky (pozor – osoby ohrožené domácím násilím samy od sebe sdělí jen velmi málo informací o svém problému,
trpí studem a mohou uvádět jiné důvody pro své obtíže), pozorně naslouchat.
• V případě přítomnosti partnera/rky nebo jiné možné násilné osoby při vyšetření rozhovor nezačínat.
• Důležité je pojmenovat „domácí násilí“, upozornit na možnosti ochrany – předat kontakty na místa pomoci.
• Ve zdravotnické dokumentaci zaznamenat, zda pacient/ka uvádí, že jim zranění způsobila konkrétní
osoba – kdo, dále poznamenat, jak ke zranění došlo, typ a rozsah zranění, výsledky souvisejících vyšetření, nákresy a fotografie zranění, je-li to možné, pravděpodobnou dobu léčení, názor, zda povaha
zranění odpovídá pacientovu vysvětlení, byla-li přivolána policie, jméno vyšetřujícího policisty a všechny provedené úkony (lékařská zpráva je důležitým důkazem v trestním i občanskoprávním řízení).
Výstražná znamení domácího násilí (UK Handbook 2005)
• Zranění, která neodpovídají nabízeným vysvětlením
• Snaží se zranění zakrývat nebo přehlížet jejich rozsah
• Pacienti jsou vždy doprovázeni, přestože to není nutné
• Pacienti v přítomnosti doprovodu se zdráhají hovořit
• Pokusy o sebevraždu
• Opakované potraty
• Deprese, úzkosti, sebepoškozování, pacienti působí vystrašeně
• Nesouhlas s léčbou, předčasné ukončení hospitalizace na vlastní žádost
• Časté opomenutí sjednaných schůzek
• Partner působí agresivně a dominantně, mluví za ženu a odmítá opustit ordinaci
Signály zvýšeného rizika:
• Násilná osoba je držitelem střelné zbraně
• Násilná osoba je drogově závislá
• Násilná osoba vyhrožuje zabitím nebo sebevraždou
• Násilná osoba napadá další osoby – děti, personál zdravotnického zařízení, policisty
! Před propuštěním pacienta/tky je nutno zjistit, zda nemá strach z návratu domů !
! V případech týrání dětí či jiné svěřené osoby je nutné hlásit tuto skutečnost policii !
Nejčastější místa kontaktu osob ohrožených domácím násilím – úrazové a chirurgické ambulance,
ordinace praktických lékařů, gynekologie, stomatologie, záchranná služba.
Pozn. – odkazy
Věstník MZ 2006 – částka 3 – domácí násilí
Věstník MZ 2008 – částka 3 – podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
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Použité zkratky
DN
MV ČR
PMS ČR
MZ ČR
ČR
ZK
IDT
IC
TČ
NNO
OSPOD
KPPP
PO
OSŘ
LDN
MKN
EHSV

- domácí násilí
- Ministerstvo vnitra České republiky
- Probační a mediační služba České republiky
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky
- Česká republika
- Zlínský kraj
- interdisciplinární tým
- intervenční centrum
- trestný čin
- nestátní nezisková organizace
- orgán sociálně právní ochrany dětí
- krajská pedagogicko-psychologická poradna
- předběžné opatření
- občanský soudní řád
- léčebna dlouhodobě nemocných
- mezinárodní klasifikace nemocí
- Evropský hospodářský a sociální výbor
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