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Domácí násilí v České republice 

Definice domácího násilí  
Domácí násilí je způsob chování mezi blízkými lidmi 

(zpravidla intimními partnery), kteří spolu sdílejí 
společný domov, kdy jeden z nich uplatňuje moc a 

kontrolu nad tím, co dělá ten druhý. K násilí dochází 
opakovaně, v soukromí a tím skrytě mimo kontrolu 

veřejnosti.

Multidisciplinární spolupráce pro efektivní řešení domácího násilí

Jurisdikce

Policie OSPODPsychologická pomoc Intervenční centra

Zdravotnictví Školství Média

Zavedení 

Cochemského modelu

Zavedení systému postupu při 
zjištění domácího násilí u 

pacienta/ky, školení 
zdravotníků

Zavedení systému postupu při 
zjištění domácího násilí u 

pacienta/ky

Zavedení systému postupu 
při zjištění domácího násilí u 

pacienta/ky, vykázání 
agresora na delší dobu či 

úplně, školení PČR

Zavedení systému 
vzdělávání soudců, 

ratifikace Istambulské 
úmluvy, ukládání vyšších 

trestů

Zavedení systému postupu při 
zjištění domácího násilí u 

pacienta/ky

Odborné vzdělávání 
budoucích odborníků, 

prevence na ZŠ/SŠ

Zobrazování domácího 
násilí s dostatečnou 
závažností, osvěta
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56%
Čechů si myslí, že oběť si 
za svou situaci může 
alespoň částečně sama.

Čechů si myslí, že domácí 
násilí postihuje hlavně 
sociálně znevýhodněné 
rodiny.

Čechů si myslí, že k 
domácímu násilí někdy 
dochází také proto, že 
žena svého partnera 
vyprovokuje

Čechů si myslí, že ženy z 
násilného vztahu neodejdou 
proto, že svého partnera 
stále milují.

Mapa reprodukce a normalizace 

domácího násilí v České republice

pachatelů trestného

činu týrání osoby žijící 

ve společném obydlí 

odchází od soudu s 

podmíněným trestem.

mužů v České republice 
o tématu domácího 
násilí neví a nebo ho 
považuje za přeceněné
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žen, které byly obětí  

domácího násilí muselo 

vyhledat lékařskou pomoc
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a žen v Evropské Unii


