Když to doma není bezpečné.
Lze identifikovat dítě z prostředí
domácího násilí? A lze mu pomoci?
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Při mapování fenoménu domácího násilí je třeba si odpovědět
na základní otázku, kdo je osobou ohroženou domácím
násilím a jakým způsobem lze tuto osobu detekovat?
Často si klademe obligátní otázku, proč ohrožená osoba sama z násilného vztahu
neodejde, proč v něm i nadále, zpravidla řadu let, setrvává, jakým způsobem lze
rozpoznat pravou oběť.
V průběhu déletrvajícího domácího násilí lze u osoby ohrožené zaznamenat
zvýšenou míru přizpůsobivosti požadavkům a pokynům násilné osoby, která je
projevem její strategie přežít násilné chování osoby, s níž sdílí společné obydlí. V
důsledku rozmanitých projevů domácího násilí a délky jejich trvání je možno u
ohrožené osoby zaznamenat rovněž postupnou ztrátu sebeúcty, mnohdy absolutní
sociální izolaci a z tohoto pramenící pocity studu, strachu a sebeobviňování za
vzniklou situaci a násilné chování blízké osoby. V této souvislosti si je třeba
uvědomit, že se současně jedná o faktory, v důsledku kterých je ohrožená osoba
schopna i nadále delší dobu trpně snášet nežádoucí projevy chování násilné osoby
a není schopna ze vztahu sama bez vnějšího zásahu a pomoci odejít, tzn. že není
sama schopna svoji situaci, na níž nemá objektivní, zdravý náhled, konstruktivně
řešit. Sama navíc mnohdy vnímá násilné projevy, jejichž intenzita se zpravidla
zvyšuje pozvolně od útoků proti lidské svobodě a důstojnosti přes útoky proti zdraví
až po útoky proti životu, jako běžnou součást vztahu, jako běžnou normu.

Základní znaky domácího násilí
Dlouhodobost, opakovanost a eskalace násilných projevů, které samy o sobě
nemusí dosahovat intenzity trestných činů a mohou mít povahu méně závažného
protiprávního jednání (přestupku), vyjadřuje zhoubnost domácího násilí
a v ohrožené osobě vyvolává pocity těžkého příkoří, ponížení a útrap.
Opakování a dlouhodobost – násilí musí probíhat opakovaně, jedna násilná
událost nemůže být označena jako domácí násilí.

Eskalace – násilí se obvykle stupňuje. Od urážek a ponižování k mírnějším
formám fyzického násilí, až po jednání ohrožující život a zdraví oběti.
Rozdělení rolí – domácí násilí není totéž co „italská domácnost“, kde sice konflikty
probíhají, ale partneři jsou si rovnocenní (rovné nebo střídavé postavení stran).
V domácím násilí jsou jasně vymezené neměnné role: agresor – oběť.
Neveřejnost – násilí zpravidla probíhá za zavřenými dveřmi. Okolí obvykle netuší,
co se děje. Oběť není schopna sama bez pomoci domácímu násilí čelit,
chování agresora omlouvá, je paralyzována stálým citovým vydíráním, bojí se
reakcí agresora, obává se existenční nejistoty apod.

FÁZE (CYKLUS) DN
Případy domácího násilí probíhají v cyklu, který je nazýván spirálou násilí.
Cyklus se může opakovat i několik let. Intenzita násilí zpravidla roste, intervaly
mezi jednotlivými fázemi se postupem času rovněž zpravidla zkracují.
Při opakovaném cyklu násilí může být ohrožená osoba značně unavená
a z dlouhodobého násilí značně vyčerpaná, z celé situace může být velmi
zmatená. Časem se projeví vážné zdravotní problémy.

 Fáze napětí
 Fáze násilí (incident) - k incidentu může být
přivolána policie
 Fáze usmíření (namlouvání)
 Fáze klidu

Institut vykázání
Kvalifikace domácího násilí jako přestupek, nebo jako trestný čin.

Institut vykázání (aktuální právní úprava platná od 1. 1. 2009) - § 44 a násl.
-

-

-

vykázání je prevencí před těžšími následky domácího násilí
zahrnuje vykázání z obydlí a bezprostředního okolí (místa) – teritoriální
ochrana
a současně zakazuje vstup do vymezených prostor a navazování kontaktu
s ohroženou osobou (personální ochrana)
plná odpovědnost za prvotní zásah v řešení domácího násilí je přenesena
na orgány Policie ČR
jedná se o opatření dočasného (preventivního, netrestního) charakteru
je součástí uceleného systému spolupráce Policie ČR, justice, orgánu sociálně
právní ochrany dětí, intervenčních center, sociálních služeb, neziskových
organizací apod.
Vykázání v ČR od 1.1.2007 – § 21a-d Z.č. 283/1991 Sb. (zavedeno Zákonem
č. 135/2006 Sb. do Zákona o Policii ČR)
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Domácí násilí – ohrožená osoba - oběť
Dítě je ohroženou osobou (obětí), i když je „pouhým“ svědkem domácího násilí.

Oznamovací povinnost
Doporučení pro pedagogy v případech, kdy jsou u dítěte shledány průvodní jevy, které
signalizují, že dítě může být svědkem nebo obětí domácího násilí:
1. Projednat neprodleně zjištěné skutečnosti s ředitelem nebo zástupcem ředitele
školského zařízení.
2. Vyhodnotit získané informace (od žáka, spolužáka), jejich závažnost a naléhavost.
3. Zkontaktovat nejlépe psychologa IC nebo jiné organizace – doporučí způsob otázek
k nezletilému (doptat se na fakta)
4. Podle zjistěných skutečností se vedení školského zařízení obrátí na přislusný orgán
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo bezodkladně oznámí přímo na místně
příslušný útvar Policie ČR (obvodní nebo místní oddělení, případně na službu
kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie ČR).
Neoznámení trestného činu1/ (§ 368 zákona č. 40/2009 Sb.)

89/2012 Sb. - občanský zákoník
Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte
Preventivní, výchovná a sankční opatření
§ 924 [Komentář WK] [DZ]
Ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba,
která má právo o ně pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný
důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud upraví předběžně poměry dítěte
na nezbytně nutnou dobu.
§ 925 [Komentář WK] [DZ]
(1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, a neučiní-li tak orgán sociálně právní
ochrany dětí, může soud
a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, osobu, do jejíž péče bylo dítě svěřeno,
popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,
b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště
nebo pracoviště dítěte, nebo
c) uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, zejména
zákazem určitých činností.

Jak postupovat
● Oběti domácího násilí vám většinou samy od sebe nesdělí žádné informace
o svém problému. Proto je třeba si všímat jakýchkoliv znamení a projevů, které
mohou signalizovat násilí v rodině. (Projevy u dítěte mohou být různé,
od fyzického napadání spolužáků, přes záškoláctví po poruchy osobnostního
charakteru, např. anorexie).
● Promluví, jestliže se budete ptát jednoduchými, přímými otázkami
v důvěryhodném prostředí (pozor na návodné otázky:
NE - A tatínek doma tluče maminku, ano?
ANO - A jak se chová doma tatínek k mamince?
● S dítětem je třeba navázat kontakt. Pedagog se může stát důvěrníkem dítěte
v trestním řízení (viz. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů).
● Pokud dítě popíše situaci doma, která signalizuje domácí násilí, je třeba
vyrozumět orgán sociálně právní ochrany dětí.
● Vždy je přednější zájem dítěte!
● Situaci nezlehčovat, dítě musí pocítit, že mu věříme.
● I když je dítě „pouhým“ svědkem domácího násilí, je automaticky obětí.

Speciální výslechové místnosti Policie ČR

Za rok 2018 v nich proběhlo
celkem 2557 úkonů.

Výslechové pomůcky

Videokonferenční zařízení
Videokonference představuje moderní způsob multimediální komunikace.
Umožňuje současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma a více účastníky.
Je to komunikace na libovolnou vzdálenost probíhající v reálném čase.
Videokonference se vyvinuly a jsou používány zpravidla pro manažerské
prostředí, pro školení, prezentaci a společná jednání. Tedy tam, kde jednotliví
účastníci nemohou sedět v jedné místnosti.
V trestním řízení je třeba vždy posoudit, zda má úkon proběhnout
videokonferenční technikou ve virtuálním prostředí, nebo klasickou metodou v
reálném prostředí. Nejčastějším úkonem prováděným prostřednictvím
videokonference je výslech.
Využití videokonferencí v trestním řízení je zakotveno v zákoně č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Videokonferenční zařízení
právní úprava
Trestní řád
§52a
Je-li to potřebné pro ochranu práv osob, zejména s ohledem na jejich věk nebo
zdravotní stav, nebo vyžadují-li to bezpečnostní anebo jiné závažné důvody,
lze při provádění úkonů trestního řízení využívat technické zařízení pro přenos
obrazu a zvuku (dále jen „videokonferenční zařízení“), umožňuje-li to povaha
těchto úkonů a je-li to technicky možné.
§ 55a odstavec 1
Je-li při provádění úkonu využito videokonferenčního zařízení, pořizuje se vždy zvukový
a obrazový záznam.
Využití:
• v přípravném řízení trestním
• v řízení před soudem
• na základě zákona o mezinárodní justiční spolupráci (pokud nemůže být osoba
vyslechnuta v ČR)

Zákonné normy
•

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

•

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

•

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

•
•

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

•

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

•

•
•
•

•

(účinnost dnem 1. 7. 2017)

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (účinnost dnem 1. 7. 2017)
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a změně některých zákonů
(zákon o obětech trestných činů)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany
před domácím násilí (původně, nyní většina ustanovení zrušena)
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 59/2005 Sb.
a zákona č. 135/2006 Sb. (původně)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

•

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

•

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY A DOKUMENTY
•

Úmluva o právech dítěte – mezinárodní úmluva stanovující občanská
a politická, ekonomická a sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy
kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN. Česká republika tuto úmluvu ratifikovala
1. 1. 1993.

•

Istanbulská úmluva – úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči
ženám a domácího násilí. Nejrozsáhlejší úmluva řešící porušování lidských práv
v případech domácího násilí. Česká republika je signatářem od 2. 5. 2016.

•

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Děti jako nepřímé
oběti domácího násilí (2006/C 325/15), ze dne 21. dubna 2006:

•

„ … při zvažování mezi právními zájmy - ochranou a podporou žen, ochranou
a zájmem dětí a právy mužů - musí být před právem na kontakt s dětmi vždy
upřednostněna ochrana před násilím … “

Děkuji za pozornost.
Mgr. Markéta Kalousková

marketa.kalouskova@mvcr.cz
tel.: 974 832 571

