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Nevítané pokusy o hlazení, líbání, fyzické sblížení

Pokoušení se o sexuální styk nátlakem 

Výzkum realizoval Úřad vlády ČR a jednalo se 
o vůbec první výzkum sexuálního obtěžování ve 
veřejné dopravě provedený v České republice.

2) Zkušenosti se sexuálním násilím a sexuálním 
obtěžováním

3) Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby 
ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR 

Reprezentativní výzkum agentury MindBridge Consulting 
pro organizaci proFem  byl proveden v srpnu 2021. 
Výzkum zkoumal zkušenost žen v ČR se sexuálním 
násilím a obtěžováním.

Analýza Ministerstva práce a sociálních věcí potvrdila nedostupnost specializovaných 
služeb pro oběti domácího násilí, zejm. azylových domů a krizové pomoci.

Graf 3: Dostupnost specializované sociální služby azylové domy pro cílovou skupinu oběti 
domácího násilí

Graf 4: Dostupnost sociální služby krizová pomoc pro cílovou skupinu oběti domácího násilí

Graf 2: Zkušenost žen se sexuálním násilím a obtěžováním

Graf 1: Zkušenost se sexuálním obtěžováním ve veřejné 
dopravě

54 % žen zažilo během svého života sexuální 
násilí či sexuální obtěžování

4) Násilí na ženách v souvislosti s covid-19

5) Oficiální statistiky výskytu domácího a sexuálního 
násilí 

Analýza Sociologického ústavu Akademie věd potvrdila 
nárůst výskytu domácího násilí během jarní vlny pandemie 
covid-19.

Nevhodné, obtěžující poznámky, návrhy se sex. podtextem

Následující data zobrazují statistiky nahlášených případů 
domácího a sexuálního násilí. Tato data tvoří jen malou 
část skutečných případů, neboť míra latence u domácího 
a sexuálního násilí je přibližně 90 %. Devět z deseti obětí 
se tedy na policii nikdy neobrátí. 

Poptávka po službách organizací pomáhajících obětem 
vzrostla o 30 až 40 %.

Graf 5: Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí

Graf 6: Počet trestných činů znásilnění

Domácí a sexuální násilí v roce 2021 – co říkají aktuální výzkumy?

Zdroj: Data Arc ČR 500, MPSV, QGIS, 2021
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