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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 19. února 2021 

Násilí a obtěžování je v Evropě mnohem častější než uvádí 

oficiální záznamy 

Během jednoho roku se více než čtvrtina Evropanů stala obětí obtěžování a 

22 milionů jich bylo fyzicky napadeno. Oběti trestných činů však své zkušenosti 

obvykle nikam nenahlásí. Často také mají potíže s uplatňováním svých práv a 

připadá jim, že nemají žádné zastání. Toto ukazují výsledky vůbec prvního 

celounijního průzkumu zaměřeného na zkušenosti obecné populace s trestnou 

činností, který provedla Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA). 

Výsledky ukazují, jak cílená opatření mohou pomoci vládám podpořit oběti 

trestných činů a usnadnit oznamování trestné činnosti a dosažení spravedlnosti. 

„Výrazné rozdíly mezi oficiálními údaji o zločinech a vlastními zkušenostmi lidí nám 

poskytují jasnější představu o skutečném rozsahu trestné činnosti v EU. Ze zjištění 

vyplývá, že trestnou činností jsou obzvláště postiženi mladí lidé, osoby, které se 

neidentifikují jako heterosexuální, a osoby se zdravotním postižením,“ říká ředitel 

agentury FRA Michael O’Flaherty. „EU disponuje právními předpisy pro zajištění práv obětí 

trestných činů, které se opírají o Listinu základních práv EU. Vlády členských států musí 

dělat více pro to, aby obětem trestných činů zajistily uplatňování jejich práv a poskytovaly 

jim potřebnou podporu.“ 

Oběti trestných činů často nevědí o svých právech nebo nenacházejí zastání. Trestné činy 

neoznamují kvůli strachu z pomsty či zastrašování ze strany pachatelů. 

Zpráva agentury FRA „Trestná činnost, bezpečnost a práva obětí“ by měla být vodítkem 

pro národní tvůrce politik v rámci plnění jejich mezinárodních závazků a dodržování 

právních předpisů EU v oblasti práv obětí trestných činů. Doplňuje strategii EU v oblasti 

práv obětí, jejímž cílem je podpořit oběti trestných činů, aby tyto činy častěji oznamovaly. 

Vyzývá členské státy, aby usilovaly o toto: 

 Zajistit přístup ke spravedlnosti: Během pětiletého období, na které se průzkum 

zaměřil, se s násilím setkal téměř každý desátý člověk v EU (9 %), přičemž 

v jednotlivých zemích to bylo 3 % až 18 % osob. S obtěžováním se v EU setkalo 

v průměru 41 % lidí, přičemž v jednotlivých zemích se jednalo o 15 % až 62 % osob. 

Země by měly všem obětem, včetně těch nejzranitelnějších, poskytnout vhodné 

informace, podporu a ochranu, a umožnit jim účast v trestním řízení. To platí i pro on-

line prostor. 

 Nabízet cílenou podporu: Téměř čtvrtina mladých lidí (23 % osob ve věku 16–29 

let) a pětina těch, kteří se identifikují jako LGBTI (19 %), mají zdravotní postižení 

(17 %) nebo jsou příslušníky etnické menšiny (22 %), uvádí, že se v posledních pěti 

letech staly obětí fyzických útoků. Země by měly věnovat zvláštní pozornost 

specifickým potřebám různých skupin s cílem lépe je chránit před násilím. Měly by je 

rovněž srozumitelně informovat o jejich právech. 

 Lépe podporovat ženy: K více než třetině případů fyzického násilí na ženách (37 %) 

dochází doma, přičemž pro 69 % obětí to má psychické následky. Téměř tři čtvrtiny 

případů sexuálního obtěžování žen (72 %) má na svědomí někdo, koho neznají. 

K většině těchto incidentů dochází na veřejnosti. V rámci právních sankcí, vzdělávání 

a odborné přípravy i ochrany a podpory práv obětí by jednotlivé země měly zajistit 

uplatňování genderově citlivého přístupu. To zahrnuje předcházení trestné činnosti 

vzděláváním mužů, neboť ti jsou většinou pachateli těchto činů. 

 Usnadňovat oznamování trestných činů: Fyzické napadení policii oznámí jen 

necelá třetina (30 %) a obtěžování jen přibližně desetina (11 %) obětí. Míra 
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oznamování trestných činů v jednotlivých zemích se liší z důvodu kulturních rozdílů a 

různé míry důvěry. Na orgány činné v trestním řízení se obecně méně obrací starší 

občané, ti s nižší úrovní vzdělání nebo lidé, kteří mají problém vyjít s penězi. Země 

musí vyvinout větší úsilí na podporu a usnadnění oznamování trestných činů. To 

zahrnuje také využití jiných způsobů odhalování trestných činů, informování obětí 

o jejich právech a jejich předávání příslušným podpůrným službám, například 

prostřednictvím občanské společnosti nebo služeb zdravotní péče. 

Zpráva obsahuje názory 35 000 osob a jejich zkušenosti s násilím, obtěžováním, 

vloupáními a spotřebitelskými podvody. Věnuje se také dopadům na oběti těchto činů. 

Výsledky průzkumu také zkoumají názory lidí na bezpečnost a ochotu jednat, stanou-li se 

svědky trestného činu. 

Tato zpráva je součástí řady zpráv zkoumajících názory a zkušenosti lidí v oblasti 

základních práv. Uvedená zjištění vycházejí z odpovědí získaných v rámci průzkumu 

agentury FRA o základních právech provedeného ve všech členských státech EU, Severní 

Makedonii a Spojeném království. Průzkum probíhal od ledna do října 2019. 

Údaje jménem agentury FRA shromažďovala společnost Ipsos MORI ve spolupráci 

s nizozemským statistickým úřadem (CBS), lucemburským Centre des Technologies de 

l'Information de l'Etat (CTIE) a rakouským statistickým úřadem. 

Více informací můžete získat v on-line panelové debatě agentury FRA s názvem 

„Trestná činnost, oběti a práva: co mohou země EU udělat k posílení práv 

obětí?“, která se uskuteční dne 19. února 2021 od 10:30 SEČ. 

Podívejte se na část věnovanou otázkám a odpovědím nebo on-line průzkumník 

dat v balíčku pro novináře nebo nás kontaktujte prostřednictvím 

media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 653 
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