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Záznam ze schůze Výboru pro prevenci domácího násilí konané dne 20. června 2008 

 

Místo schůze: Strakova akademie, zasedací místnost č. 162 (od 10.00 do 12.00 hod.) 

 

Přítomné členky a členové: 

PhDr. Branislava Marvánová Vargová (KOORDONA – koalice organizací proti domácímu 

násilí – předsedkyně výboru), Mgr. Klára Laurenčíková (MPSV, odbor rodinné politiky a 

rovnosti žen a mužů – místopředsedkyně výboru), Mgr. Adriena Budinová (Občanská poradna 

Nymburk), Mgr. Jitka Čechová (Persefona o. s. Brno),  PhDr. Hana Frýdová (MŠMT ČR), 

PhDr. Olga Hinková (Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina), Mgr. 

Ondřej Hofmann (MS ČR), Mgr. Barbora Holušová (MV ČR), Mgr. Bronislava Jonitová 

(MO ČR), Mgr. Helena Knoblochová (Asociace podnikatelek a manažerek), Zdeňka 

Prokopová (ROSA, o. s.), Ing. Mgr. Ivana Spoustová (proFem, o. p. s.)  

 

Omluveni: 

Ing. Eliška Králová (KÚ Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní 

ochrany dětí), Jindřiška Krpálková (Arcidiecézní charita Praha), Mgr. Zuzana Machová (KÚ 

Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence, rozvoje a 

sociálně právní ochrany), PhDr. Marie Šusterová (Intervenční centrum Praha), MUDr. Iva 

Truellová (MZ ČR),  Mgr. Dagmar Úlehlová (Spondea o. p. s.)   

 

Hosté: 

MUDr. Džamila Stehlíková (ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny), Mgr. Jan 

Lorman (ředitel občanského sdružení Život 90), Bc. Michal Uhl (poradce ministryně pro 

oblast rovných příležitostí žen a mužů), Mgr. Jana Volná (vedoucí Intervenčního centra 

Vysočina) 

 

Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů: 

JUDr. Dagmar Zelenková, Ing. Vladimír Mašek, Mgr. Kateřina Pacltová  

 

Z celkového počtu 23 členů a členek bylo přítomno 12 osob s hlasovacím právem, tj. výbor 

byl schopný se usnášet. 

 

Průběh jednání: 
Jednání výboru zahájila PhDr. Marvánová Vargová. Na úvod oznámila, že novou členkou 

výboru byla namísto Mgr. Hořínové za občanské sdružení Persefona jmenována Mgr. Jitka 

Čechová. PhDr. Marvánová Vargová dále přednesla navržený program jednání. Ministryně 

Stehlíková navrhla do programu zařadit nový bod:  domácí násilí na seniorech – zadání 

průzkumu veřejného mínění. 

Program byl schválen v následujícím pořadí: 

1. Zahájení, schválení navrženého programu 

2. Aktuální informace o podnětu výboru k doplnění trestního zákona o trestný čin 

nebezpečné pronásledování  

3. Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách – ústní sdělení Mgr. Barbory Holušové (MV) 

4. Příspěvek k problematice utajených azylových domů v ČR – Zdeňka Prokopová 

(Rosa,o.s.) 

5. Informace o činnosti pracovní skupiny připravující Národní akční plán boje proti 

domácímu násilí – ústní sdělení Mgr. Kláry Laurenčíkové (MPSV) 

6. Domácí násilí na seniorech – zadání průzkumu veřejného mínění 
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7. Komentář k současné situaci v oblasti prevence domácího násilí (Ing. Mgr. Ivana 

Spoustová, proFem o. p. s.) 

8. Různé 

 

Ad bod 2 

PhDr. Marvánová Vargová uvedla, že podnět výboru k doplnění trestního zákona o trestný čin 

nebezpečné pronásledování byl schválen Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále 

jen „Rada“) na jejím zasedání dne 16. května 2008 jako doporučení Rady vládě. Poté  

proběhlo vnější připomínkové řízení a doporučení bylo zařazeno na program schůze vlády 

dne 27. 6. 2008. Předsedkyně dále informovala, že dne 19. června 2008 schválil 

ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k návrhu nového trestního 

zákoníku pozměňovací návrh, kterým se do trestního zákoníku doplňuje v § 352 skutková 

podstata trestného činu nebezpečné pronásledování (viz sněmovní tisk č. 410/2, bod 38, citace 

ustanovení v příloze č. 1). 

Výbor se shodl, že za současné situace by předsedkyně Rady, min. Stehlíková, měla 

doporučení Rady k zavedení skutkové podstaty nového trestného činu pronásledování 

stáhnout z programu schůze vlády a zpět jej tam zařadit případně tehdy,  pokud by Poslanecká 

sněmovna pozměňovací návrh ústavně právního výboru neschválila. 

 

Ad bod 3 

Mgr. Holušová ve svém ústním příspěvku ke kampani Rady Evropy proti násilí na ženách, 

včetně domácího násilí, připomněla, že kampaň probíhala od konce roku 2006 do června 

2008. Závěrečná konference ke kampani se uskutečnila 10. - 11. června 2008 (více informací 

na www.coe.int.). V dubnu 2008 se konalo jednání národních kontaktních osob v rámci 

kampaně, na kterém každý členský stát přednesl zprávu o průběhu kampaně na svém území. 

Za ČR zprávu připravilo MV, odbor prevence kriminality, a věnovalo se v ní zejm. aplikaci 

zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 

násilím, a dalším preventivním aktivitám. Zprávy všech zúčastněných států byly shrnuty v 

publikaci Rady Evropy. Na tomto setkání bylo diskutováno mnoho zajímavých témat, mezi 

nimiž byla Radou Evropy zdůrazněna potřeba zaměřit se do budoucna na problematiku sběru 

dat.  

Mgr. Holušová dále informovala, že agenda domácího násilí byla v rámci MV převedena na 

odbor prevence kriminality. Odbor prevence kriminality si jako priority v této oblasti stanovil 

spolupráci s policií, podporu interdisciplinárních týmů v krajích, navázání spolupráce 

s intervenčními centry a podporu zavádění terapeutických programů pro násilné osoby. Odbor 

prevence kriminality bude též pokračovat v koordinaci činnosti meziresortní pracovní skupiny 

zřízené podle usnesení vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 794 k Modelovému mezioborovému 

projektu k vytvoření právního rámce a metodických postupů pro zavedení interdisciplinárních 

týmů, spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů 

domácího násilí. 

 

Ad bod 4 

Ve svém příspěvku o utajených azylových domech Z. Prokopová zdůraznila zejm., že je 

nezbytně nutné zachovat utajenost těchto azylových domů, a to i za strany sociálních 

pracovníků a soudců, kteří někdy nutí skrývané ženy k předávání dítěte násilnému partnerovi 

v místě či okolí utajeného azylového domu. Příčinou je převážně neznalost problematiky 

domácího násilí těmito pracovníky. Dalším problémem je často traumatizující styk dětí 

s násilným rodičem. Kontakt s násilným rodičem by měl být po určitou dobu zakázán a poté 
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probíhat za asistence (podrobněji viz příloha č. 2). V návaznosti na tento příspěvek a 

následnou diskuzi přijal výbor jednomyslně následující závěr k bodu 4: 

Výbor doporučuje zakotvení nové sociální služby utajeného pobytu v azylových domech pro 

oběti domácího násilí do novely zákona o sociálních službách. Je zapotřebí vzdělávat 

pracovníky sociálně právní ochrany dětí a další profesionály, kteří by měli respektovat zájem 

dítěte a práva na utajený pobyt oběti domácího násilí. 

 

Ad bod 5 

Mgr. Laurenčíková informovala o průběhu schůzky pracovní skupiny připravující Národní 

akční plán boje proti domácímu násilí, která se konala 28. 5. 2008. Pracovní skupina se 

soustředila na sjednocení terminologie akčního plánu („osoba ohrožená domácím násilím“, 

„násilná osoba“, „dítě ohrožené domácím násilím“) a dále na vymezení 5 hlavních oblastí 

akčního plánu (1. podpora osob ohrožených domácím násilím, 2. děti ohrožené domácím 

násilím, 3. práce s násilnými osobami, 4. aktivity zaměřené na pomáhající profese, 5. 

společnost a domácí násilí). V rámci každé oblasti bude pojednán též výzkum a legislativa, ke 

každé oblasti budou také navrženy odpovídající aktivity, indikátory a termíny plnění. Na příští 

schůzce bude pracovní skupina akční plán rozpracovávat do konkrétních úkolů, prozatímní 

návrh akčního plánu rozešle předsedkyně výboru všem členům pro informaci. 

  

Ad bod 6 

Min. Stehlíková připomněla, že před domácím násilím je třeba chránit též seniory a za tímto 

účelem je třeba mít odpovídající data. Ministryně informovala, že v roce 2005 provedla 

Jihočeská univerzita výzkumný projekt o domácím násilí (věnovaný zčásti též domácímu 

násilí na seniorech), který odhalil alarmující údaje (závěrečná zpráva z projektu viz 

www.zivot90.cz, odkaz Stop násilí na seniorech, dále odkaz v textu „průzkum“). Koncem 

roku 2007 zadala ministryně průzkum Život v domovech pro seniory 2007, aby zjistila, 

nedochází-li v těchto rezidenčních zařízeních k porušování práv seniorů či dokonce k týrání, 

zneužívání či zanedbávání péče. V návaznosti na tento průzkum požádala ministryně výbor o 

podporu pro zadání dalšího výzkumu, který by se tentokrát zaměřil na domácí násilí na 

seniorech v prostředí domova.  

K tomu Mgr. Lorman doplnil, že by bylo dobré vycházet z projektu Jihočeské univerzity a 

rozšířit jej na celou ČR, revidovat použitou metodiku, výzkum strukturovat podle 

jednotlivých typů násilí a vyhodnotit příp. též fungování institutu vykázání ze společného 

obydlí ve vztahu k seniorům. Mgr. Lorman dále uvedl, že problematice domácího násilí na 

seniorech by se měl věnovat prostor pravidelně, např. formou informačních kampaní. 

K bodu 6 přijal výbor jednomyslně následující závěr: 

Výbor pověřuje ministryni Stehlíkovou zadáním výzkumu domácího násilí na seniorech. 

                           

Ad bod 7 

Ing. Mgr. Spoustová upozornila s odkazem na kapitolu „Domácí násilí na ženách“ obsaženou 

ve Stínové zprávě v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008 (viz 

http://www.proequality.cz/res/data/005/000588.pdf, str. 100 a násl.) zejm. na potřebu 

vypracovat národní akční plán boje proti domácímu násilí a v jeho rámci navrhnout přijetí 

komplexního zákona na ochranu proti domácímu násilí. V oblasti soukromého práva je 

nedostatkem např. skutečnost, že není upraveno poskytování bezplatné právní pomoci a není 

zohledňována existence domácího násilí v rozvodovém řízení. V oblasti veřejného práva 

považuje Ing. Mgr. Spoustová za problematický § 163 trestního řádu, který podmiňuje trestní 

stíhání některých trestných činů, vč. ublížení na zdraví, souhlasem poškozené/ho, což je 

závažnou překážkou zejm. u seniorů. Obdobně projednání přestupku proti občanskému soužití 

http://www.zivot90.cz/
http://www.proequality.cz/res/data/005/000588.pdf
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podle § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona je podmíněno návrhem postižené osoby. 

V některých aspektech selhává též institut vykázání (pokud má vykázaná osoba, nejčastěji 

muž, v době vykázání u sebe děti, často pak znemožňuje matce s těmito dětmi styk). 

K tomu J. Volná doplnila, že i když v praxi dojde k aplikaci institutu vykázání, je jednání 

násilné osoby následně často kvalifikováno jen jako přestupek, a v případě, kdy je násilná 

osoba souzena pro trestný čin podle § 215a trestního zákona („Týrání osoby žijící ve společně 

obývaném bytě nebo domě“), je někdy uložen probační dohled, který neodpovídá charakteru 

domácího násilí jako jednání odehrávajícího se za zavřenými dveřmi. 

 

Ad bod 8 

Mgr. Holušová v návaznosti na průběh jednání výboru navrhla zorganizovat pro soudce 

seminář o problematice domácího násilí, příp. oslovit Justiční akademii s dotazem, zda 

podobný seminář v minulých letech proběhl. Mgr. Marvánová Vargová bude za Výbor 

Justiční akademii kontaktovat a nabídne případnou spolupráci na vzdělávání soudců. 

 

Další jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 11. září 2008 v 10,00 hod. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Usnesení ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 k vládnímu 

návrhu na vydání trestního zákoníku (tisk 410) - část 

Příloha č. 2: Problematika utajených azylových domů v České republice 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Pacltová, sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

 

Schválila:  

 

PhDr. Branislava Marvánová Vargová  

předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí 
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Příloha č. 1 

 

USNESENÍ  

ústavně právního výboru 

z 41. schůze 

dne 19. června 2008  

 

Vládní návrh na vydání trestního zákoníku (tisk 410) 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Po odůvodnění ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, zpravodajské zprávě posl. JUDr. 

Jiřího Polanského a po rozpravě 

 

ústavně právní výbor 

 

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, 

 

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny 

a doplňky: 

 

(…) 

 

38. V § 351 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

"b) vůči dítěti nebo těhotné ženě,". 

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).  

 

II. Za § 351 se vkládá nový § 352, který včetně nadpisu zní: 

 

§ 352 

Nebezpečné pronásledování 

 

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že 

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,  

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, 

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak 

kontaktuje,  

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo 

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, 

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo 

o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 

zákazem činnosti.  

 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,  

b) se zbraní nebo 

c) nejméně se dvěma osobami.". 
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Příloha č. 2 

 

o.s.  ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy 

Podolská 242/25, 147 00 Praha 4, tel./fax: 00420–241 432 466, 602 246 102,  

e-mail:info@rosa-os.cz, http://www.rosa-os.cz  

IČO  68405359,  Bank.spojení: 0008399319/0800                                                                                    

 

 

Problematika utajených azylových domů v České republice 

 

Zdena Prokopová, 

místopředsedkyně o.s. ROSA 

20.6.2008 

 

 

Utajené azylové domy v ČR  

 

 

Specializovaných domů, které jsou určeny pouze pro ženy - oběti domácího násilí  s utajenou 

adresou je v České republice málo. Jako první vznikl azylový dům ROSA pro ženy oběti 

domácího násilí (rok 1998) především díky podpoře Městské části Praha 4. Dále je to Acorus 

(Praha) a v Brně Magdalenium. 

Vznikaly pak i  další azylové domy pro ženy v tísni, zřizovány Charitou, či Diakonií, případně 

i městskými částmi, či jinými NNO, které mimo pomoci ženám - obětem domácího násilí, 

pomáhají v těchto domech i s jinou problematikou (bytovou, sociální atd.). 

Například v Rakousku funguje 25 specializovaných azylových domů s utajenou adresou, pro 

ženy - oběti domácího násilí, které jsou provozovány ženskými neziskovými organizacemi, 

pomoc a poradenství  ženám  poskytují opět  ženy - proškolené sociální pracovnice. 

 

Utajení je nezbytností. 

 

- Na prvním místě je především nutné zajistit v azylových domech bezpečí a         

ochranu ženám a jejich dětem, které byly vystaveny násilí, nebo jim bylo        

vyhrožováno.  

- Vzhledem k tomu, že leckdy násilný partner vyhrožuje zabitím či likvidací      

skrývané  ženě, je důležitá naprostá utajenost takových zařízení, dostatečná       

spolupráce s policií, bezpečnostní zabezpečení vstupních dveří (použití       

kamerového systému s nepřetržitým snímáním okolí).  Ženy a děti nesmí prozradit 

adresu svého útočiště, snažíme se, aby  i po ukončení pobytu v zájmu bezpečí jiných 

žen adresu nezveřejňovaly. 

- Přesto v poslední době často dochází k tomu, že některé  sociální pracovnice      

OSPODu chtějí, aby jim byl umožněn přístup do takových zařízení, často tak      

jednají na popud násilných otců, kteří chtějí vědět, jak a především kde jejich dítě žije 

v azylovém domě. 

 

           Někdy se nám i stává, že se snaží násilný otec dát dítěti mobil s fotoaparátem            

s tím, aby mu dítě vyfotilo pokojíček či okolí, kde žije, a on měl tak další kontrolu a moc nad 

svou obětí. 
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V naprosté většině zemí (např. Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Itálie, Německo) se 

informace, že žena bydlí v utajeném azylovém domě, považuje za naprosto tajnou. Nikdy se  

adresa azylového zařízení nesdělí násilníkovi. 

 

V České republice se někdy stává, že dokonce i soudkyně, která řešila v rámci předběžného 

opatření styk dítěte s násilným otcem, trvala na tom, aby předávání dítěte probíhalo před 

místem  současného bydliště matky, což byl právě utajený azylový dům ROSA. Musely jsme 

se rázně ohradit, že paní poskytujeme sociální službu, nikoliv že by u nás měla trvalý pobyt, a 

poukázaly i na Priority a postupy vlády, které mají podporovat vznik utajených azylových 

domů. 

Nakonec musela tato naše žena vozit děti do svého trvalého bydliště k předávání násilnému 

otci. 

- Důležité je také si uvědomit, že pokud chceme, aby fungoval specielní utajený 

azylový dům, nemůže mít krizová lůžka, na která přichází každý den či týden nová 

klientka nebo které by přivážela policie. K tomuto účelu by měl sloužit jiný typ 

azylového  domu pro ženy oběti domácího  násilí, které by fungoval nonstop, a byl by 

zaměřené na krizovou akutní situaci, měl by být také utajený. A po kratší době 

(zahraničí jsou to asi 3 týdny) by pak ženy mohly být přijaty v utajených azylových 

domech s dlouhodobou roční péčí. 

 

Styk dítěte s násilným otcem 

 

- I po přijetí žen a dětí do azylového domu nekončí pronásledování žen a dětí.  

- Týraná žena, po prožitém traumatu násilí, kdy má strach o svůj život, se musí na 

doporučení OSPODu či soudu, stýkat s násilným otcem, a musí mu předávat dítě ke 

styku.  V lepším případě je to asistovaný styk (např. na FODU či v Domě tří přání), 

v tom horším  musí dítě přivádět do místa trvalého bydliště. 

- Přestože vypracováváme ženám individuální bezpečnostní plán i při návratu do 

azylového domu, je to jak pro ženy tak děti nesmírně traumatické a stresující, aby stále 

sledovaly, zda je násilný muž nesleduje. 

- Zcela se opomíjí, že dítě bylo svědkem domácího násilí  (a víme, že dle WHO je již 

pouhá přítomnost dítěte při násilném chování považována za psychické týrání dítěte), 

někdy bylo i otcem bito. 

- Často bývá soudními znalci vliv domácího násilí přehlížen či minimalizován. Ženy, 

oběti domácího násilí, které chtějí chránit sebe i své děti, jsou pak často označovány 

za špatné rodiče, které brání násilnému otci ve styku. V některých případech dokonce 

soud nařídí střídavou péči o děti, či dá násilnému otci dítě do výhradní péče. 

 

V řadě zemí je přihlíženo k tomu, že pokud se zjistí, že docházelo k domácímu násilí, je styk 

na určitou dobu omezen, někdy zakázán. V USA – Kalifornii platí např. zákon, podle nějž 

násilní partneři nemohou získat dítě do péče či do střídavé péče. 

V těchto případech by tedy měly platit jasné metodické pokyny a směrnice pro sociální 

pracovnice  OSPODu,  že  dítě má být spolu se svou matkou v klidu a bezpečí v utajeném 

azylovém domě a styk dítěte s násilným otcem by měl být alespoň – dočasně přerušen.  

Totéž by mělo platit i pro soudy, které by měly jasně vydat rozhodnutí o zákazu styku 

dítěte s násilným otcem. 
Naše zařízení funguje již 10 let a řekla bych, že se v poslední době sociální pracovnice 

OSPODu snaží na ženy apelovat, aby děti ke styku vodily, a zcela opomíjí to, že skutečně 

může dojít k tomu, čím násilný partner vyhrožoval - což bývá i častá likvidace oběti. Je to 

jistě dané tím, že neznají problematiku domácího násilí a neuvědomují si nebezpečí.  
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Přesto by měli znát zákon č. 134/2006 Sb., podle kterého se mají chránit děti, které byly 

svědky domácího násilí. 

(Orgán OSPOD je povinen: 

 

°   oznámit orgánu činnému v trestním řízení, že v domácnosti obývané dítětem dochází 

k násilí 

°    zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí  v rodině 

s dítětem ) 

 

 

Zásady práce s oběťmi domácího násilí v azylových domech 

 

Pro ženy je  velmi důležité 

- zajištění bezpečí a klidu v azylovém domě; 

- zajištění pomoci v krizové situaci, ale i následná dlouhodobá individuální či skupinová 

terapie, včetně pomoci právní a sociální;  

- aby se žena dokázala znovu začlenit do normálního života;  

- jádro práce v azylovém domě s ženami je zejména v jejich podpoře, dodávání 

síly, aby samy převzaly kontrolu nad svými životy a překonaly i pocit naprosté 

bezmoci; 

- s ženami by měly  pracovat zase ženy, vyškolené sociální pracovnice a psycholožky; 

- v azylovém domě musí být jistá pravidla, ale nesmí být omezující, aby 

nenapodobovala dynamiku násilného chování muže tím, že by kontrolovala 

všechny aspekty ženina chování anebo popírala schopnost ženy činit vlastní 

rozhodnutí o svém životě. 

 

Doba ubytování žen, obětí domácího násilí, bezplatnost 

 

- Velkým problémem je doba ubytování pro ženy, oběti domácího násilí, 

- Je  to maximálně 1 rok, podle zákona o sociálních službách, přitom v řadě případů se 

situace nevyřeší, a žena je stále ohrožena násilným partnerem. 

- Pobyt žen v azylových domech není bezplatný a řada žen je v takové finanční 

tísni, že nemá peníze na ubytování, a pokud má týraná žena dítě, ani OSPOD jí na 

pobyt nepřiplácí. Pokud v některých případech ano, tak jen na omezenou dobu 1-2 

měsíců. 

- Měla by být větší dostupnost utajených azylových domů, podporovaných státem, 

aby mohla  fungovat (v roce 1986 uvádí Výbor pro ženská práva a rovné příležitosti 

EP, že na 10 000 obyvatel by mělo být dostupné místo ve specializovaném azylovém 

domě). 

 

Pobyt žen ve specializovaném azylovém domě by tedy neměl znamenat jen, že žena má  

střechu nad hlavou, ale měl by poskytnout odbornou, intenzivní, bezpečnou a přátelskou 

pomoc ženám, které byly týrány, a jsou oběťmi domácího násilí. Je stále důležité mít na 

paměti, že se jedná v řadě případů o oběti trestných činů, které mohou být i nadále 

v ohrožení života. 


