
ASK FIRST
Znásilnění v České republice



• § 185 zákona č. 40/2009 Sb. dle odstavce (1) „Kdo jiného násilím nebo 
pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu 
styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán 
odnětím svobody na šest měsíců až pět let.“ 

• § 186 zákona č. 40/2009 Sb.„(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo 
pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování 
nebo jinému srovnatelnému chování, nebo kdo k takovému chování přiměje 
jiného zneužívaje jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na 
šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti. (2) Stejně bude potrestán 
pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu 
sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje 
jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti 
nebo vlivu.“



90% žen
10. Češka a 30. Čech    

50 % v rámci partnerství 

40 % způsobí osoba oběti blízká.

Znásilnění 12 000

Neohlášeno Ohlášeno





Roots

• Reprodukce mýtů a stereotypů

• Sexuální objektivizace

• Rape culture
=obviňování obětí, zlehčování znásilnění a popírání znásilnění 



Gaps and levers

• Normotvůrci
• Legislativa založená na konsentu

• Justice a infrastruktura
• Nepodmíněné tresty

• Help points



• Vzdělávací instituce
• Primární prevence a bezpečné prostředí

• Komunita
• bezpečné prostředí, vytváření důvěry, pozitivní vzorce chování

• Média         místo diskuze     



Intervence

• Jedinec           odpovědnost v situaci



Systémová změna

• Jedinec a komunita:  mýty a předsudky x bezpečné prostředí, ve 
kterém se mohou oběti otevřít.

• Region: prevence sexuálního násilí – školní programy, dostatečné 
osvětlení na ulicích, krizová centra a jejich dostupnost, sexualizace žen 
v médiích, 

• Stát –redefinice legislativy, reforma průběhu řízení, alokace zdrojů na 
řešení, hodnotový postoj, řešení nerovnosti pohlaví

• Mezinárodní úroveň – rámec budoucích řešení do budoucna např. 
Istanbulská úmluva, hodnotový postoj, alokace zdrojů na řešení 
problematiky, pomoc státům, které nejsou schopné situaci řešit, řešení 
genderové nerovnosti



Děkuji za pozornost
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