
 

Postup městské policie při řešení případů domácího násilí 
Přijetí oznámení 

 

 

 

 

 

1. Základní informace 
• Domácí násilí (dále DN) je fyzické, psychické, sexuální násilí mezi intimními partnery,  

tj. manžely, druhy apod. (širší pojem „násilí v rodině“ zahrnuje též násilí páchané na dětech a násilí 

páchané na seniorech a osobách se zdravotním postižením). 

• Z hlediska trestního práva zahrnuje jev DN na 30 druhů trestných činů (např. omezování osobní 

svobody, porušování domovní svobody, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, vydírání aj.) 

včetně nejzávažnějších (těžké ublížení na zdraví, znásilnění, vražda). 

• Z hlediska zákona o přestupcích jde zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, proti 

občanskému soužití, proti majetku. 

• Znaky domácího násilí: 

- přítomnost násilí (jakékoliv jeho formy); 

- cyklus (k násilí dochází opakovaně a dlouhodobě); 

- asymetrie vztahu (lze rozpoznat kdo je osoba ohrožená a kdo osoba násilná, role se nikdy nemění); 

- eskalace.  

• Osobou ohroženou domácím násilím se může stát kdokoliv! 

 

2. Postup při oznámení případu domácího násilí na linku tísňového volání 156 a na služebny 

městské policie 

• Hovor oznamující domácí násilí by měl mít prioritu. 

• Strážník přijímající telefonické oznámení by kromě standardních informací měl zjistit také tyto 

údaje: 

1. Bude zapotřebí lékařské pomoci? 

2. Jaký je charakter útoku násilné osoby proti osobě ohrožené domácím násilím? 

3. Je násilná osoba přítomna? 

Pokud již ne, zjistit její jméno, vztah k ohrožené osobě, popis místa, kde by se mohla zdržovat. 

4. Ví osoba násilná o přivolání policie? Vyhrožuje nějak v tomto směru? 

5. Jsou na místě činu zbraně, nebezpečná zvířata nebo něco jiného, co by mohlo ohrozit 

bezpečnost zasahujících strážníků? 

6. Je násilná osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných drog? 

7. Je na místě ještě někdo další, zejména děti? 

8. Byl v této rodině v minulosti již proveden nějaký zákrok? 

9. Zjistit, zda má osoba ohrožená domácím násilím nějaké speciální potřeby (je zdravotně 

postižená, nemluví dobře česky aj.) 

• Zjištěné informace předat zasahujícím strážníkům, posoudit nutnost přivolání hlídky Policie ČR. 

• Strážník se neptá ohrožené osoby, zda plánuje podat na osobu násilnou trestní oznámení. 

• Ohrožené osobě se doporučí nezavěšovat telefon do příjezdu zasahující hlídky. Není-li to možné, 

měl by se strážník opakovaně pokoušet o zpětné volání (pokud ji to neohrozí!) a kontrolovat tak situaci 

a předávat aktuální informace zasahující hlídce před dojezdem na místo. 

• Nikdy nerušit jednou započatý zásah, i když o to žádá sama ohrožená osoba! Tuto informaci však 

sdělit zasahující hlídce. Nelze odhadnout, zda žádost o zrušení opravdu znamená zklidnění situace, 

nebo naopak zvýšení ohrožení této osoby. 

• Každé oznámení případu domácího násilí zaznamenat! 
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