
Úmluva Rady Evropy o prevenci a po�rání násilí vůči ženám a domácího násilí   
(Istanbulská úmluva) 

 

Kolik	nás	vlastně	stojí	násilí	páchané	na	ženách

Může vzniknout pocit, že jsou Úmluvou navrhovaná opatření pro jednotlivé státy potenciálně velmi 
drahá. V takovém případě je dobré se podívat na několik namátkových čísel naznačujících, kolik 
společnost nedostatečné řešení násilí na ženách stojí.
 
Rada Evropy: odhadované roční náklady související s násilím na ženách v jednotlivých členských státech 
Rady Evropy mohou dosahovat až 34 miliard eur (na jeden stát).
 
Evropská unie: v roce 2006 se vyšplhaly náklady související s domácím násilím v 25 členských zemích
EU na 16 miliard eur, což je 33 eur na 1 obyvatele nebo 1 milion eur za každou půlhodinu.
 
Velká Británie: v roce 2004 se odhadované náklady domácího násilí vyšplhaly na 34 miliard eur.
 
Dánsko: násilí páchané na ženách, včetně domácího násilí, stojí dánskou společnost 70 milionů eur 
ročně.
 
Švýcarsko: v roce 1999 se odhadované náklady spojené s domácím násilím pohybovaly kolem
260 milionů eur.
 
Nizozemsko: za rok 1997 se celkové náklady domácího násilí páchaného na ženách odhadovaly
na 151 milionů eur.

Francie: náklady partnerského násilí se v roce 2009 odhadovaly na 2,5 miliard eur.

Finsko: náklady spojené s násilím na ženách se zaměřením na partnerské násilí se v roce 1998 
odhadovaly na 101 milionů eur.

Švédsko: odhadované náklady spojené s násilím páchaným na ženách se v roce 2004 pohybovaly mezi 
302 miliony až 370 miliony eur.

USA: odhadované náklady partnerského násilí, znásilnění, fyzického napadení a pronásledování ročně 
přesahují 5,8 miliardy dolarů, z toho téměř 4,1 miliardy dolarů jdou na lékařskou péči vč. péče 
psychologické.

Česká republika: celková výše ekonomických dopadů domácího násilí byla u nás v roce 2010 odhadnuta
na 1 328,2 milionu Kč.

Co se všechno do souvisejících nákladů počítá? Náklady policie, státních zastupitelství, soudů, přestupkových 
řízení, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotní péče (vč. psychologické), dále náklady na vyplacené 
nemocenské a podpory v nezaměstnanos�. 

Lidské a emocionální náklady byly odhadnuty na základě finanční částky, kterou uvedly respondentky
v průzkumu jako přiměřenou kompenzaci za následky, ob�že, nesnáze, rozrušení, zranění, které utrpěly
při posledním případu domácího násilí. Odhad dosahuje částky 19 250 milionů Kč. 

(Zdroj: Ekonomické dopady domácího násilí, Mgr. Kamil Kunc a kolek�v, proFem, září 2012)

¹ Zdroj: Rada Evropy – info karta „The Cost Of Violence Against Women“ - www.coe.int/conven�onviolence

a studie proFem z roku 2012 (Česká republika)
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Z jiného úhlu pohledu: Světová zdravotnická organizace  

 

Celá zpráva včetně přehledů za jednotlivé země a dalších příloh je k dispozici v 8 jazycích na webu WHO: 
www.who.int případně přes www.rovnesance.cz – rubrika Násilí na ženách. 

 

Zprávu	o	stavu	prevence	násilí	ve	světě	–	2014

Světová zdravotnická organizace vydala 10. prosince 2014 dlouho očekávanou „Zprávu o stavu prevence 
(interpersonálního) násilí ve světě – 2014″. Jedná se o první dokument svého druhu, jenž posuzuje úsilí 
jednotlivých států v oblas� interpersonálního násilí. Dokument se zaměřuje na všechny formy násilí – 
týrání dě�, násilí mezi mládeží, násilí mezi blízkými partnery / sexuální násilí a zneužívání starších osob. 
Zpráva hodno�, do jaké míry jednotlivé země realizovaly doporučení obsažená ve „Světové zprávě o 
násilí a zdraví“ předložené Světovou zdravotnickou organizací dne 3. října 2002 v Bruselu (zpráva 
doporučuje podporovat primární prevenci a posilovat opatření na pomoc obětem násilí a zlepšovat 
spolupráci a výměnu informací o předcházení násilí; tuto zprávu je možné stáhnout zde v několika 
jazykových mutacích).

Klíčová zjištění:

 jedno ze čtyř dě� je fyzicky zneužíváno;

 jedna z pě� dívek je sexuálně zneužívána;

 jedna ze tří žen je v určitém okamžiku svého života obě� fyzického a / nebo sexuálního 
partnerského násilí 

 jedna ze sedmnác� osob seniorského věku zažila v nedávné době zneužívání

 násilí má vážné a celoživotní následky, mezi něž patří:
o zranění a invalidita

o nepřenosné nemoci (např. rakovina, kardiovaskulární nemoci)

o psychické problémy, závislost na drogách (deprese, úzkost, závislost na alkoholu

 a drogách)
o sexuální a zdravotní reprodukční problémy (nechtěné těhotenství, HIV a jiné sexuálně 

přenosné infekce)
přičemž

 jen jedna tře�na ze 133 zkoumaných zemí provádí rozsáhlejší opatření tak, aby se násilí 
zabránilo;

 jen něco přes polovinu zemí plně prosazuje doporučený soubor 12 právních předpisů,
 které jsou pro prevenci násilí důležité, i když je přijalo 80% ze zkoumaných zemí;

 pouze polovina zemí má k dispozici služby na ochranu a pomoc obětem násilí.

Zpráva také hodno� 18 doporučovaných programů prevence násilí a říká, že zhruba:

 polovina zemí realizuje školské programy, které dě� a dospívající učí „životním dovednostem“, 
jako je nenásilné řešení konfliktů;

 polovina zemí podporuje úsilí o změnu genderových stereotypů/norem, které podporují násilí 
páchané na ženách;

 jedna tře�na zemí zavádí programy na zlepšení dovednos� v oblas� rodičovství v těch rodinách, 
které jsou ohroženy násilím;

 Celá zpráva včetně přehledů za jednotlivé země a dalších příloh je k dispozici v 8 jazycích na webu 
WHO: www.who.int případně přes www.rovnesance.cz – rubrika Násilí na ženách.




