
Genderově podmíněné násilí

Měření femicidy  
v Česku

Femicida
Femicidu lze chápat jako krajní bod na kontinuu 
násilí na ženách, ke kterému dochází ve všech 
členských státech Evropské unie (1). V členských 
státech EU ani nikde ve světě neexistuje stan-
dardní dohodnutá defi nice femicidy. Absence 
jednotné definice ztěžuje měření tohoto jevu, 
který se stává mezi obecnými údaji o vraždách 
neviditelným (2). Obecný pojem femicida ozna-
čuje zabití ženy nebo dívky kvůli jejímu pohla ví. 
Vídeňská deklarace OSN o femicidě (3) jako první 
identifikovala různé typy femicidy, včetně:

• vraždy žen v důsledku partnerského násilí,
• mučení a misogynní zabíjení žen,
• zabíjení žen a dívek ve jménu cti,
• cílené zabíjení žen a dívek v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem,
• zabíjení žen v souvislosti s věnem,
• zabíjení žen a dívek kvůli jejich sexuální orien-

taci a pohlavní identitě,
• zabíjení žen a dívek z řad domorodého a pů-

vod ního obyvatelstva kvůli jejich pohlaví,
• infanticida žen a selektivní zabíjení plodů na 

zá kladě pohlaví,
• úmrtí v souvislosti s mrzačením pohlavních 

orgánů,
• obvinění z čarodějnictví,
• další typy femicidy spojené s gangy, organizo 

vaným zločinem, prodejci drog, obchodová-
ním s lidmi a šířením ručních palných zbraní.

Femicida v Česku
V českém trestním zákoníku neexistuje definice femicidy. Tento typ trest-
ného činu však může spadat pod jiná ustanovení českého trestního  práva. 
Příslušnými paragrafy pro identifikaci případů femicidy jsou mimo jiné 
§ 140 a § 141 (4).

§ 140 – Vražda
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset 
až osmnáct let.

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, 
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.

(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem 
bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2:

(a) na dvou nebo více osobách,

(b) na těhotné ženě,

(c) na dítěti mladším patnácti let,

[...]

(g) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k et-
nické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 
skutečně nebo domněle bez vyznání,

(h) opětovně,

(i) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo

(j) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo 
ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné 
pohnutky.

§ 141 – Zabití
(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmat-
ku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího 
zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí 
svobody na tři léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spá-
chá-li čin uvedený v odstavci 1:

(a) na dvou nebo více osobách,

(b) na těhotné ženě nebo

(c) na dítěti mladším patnácti let.

(1) Tento informační přehled obsahuje údaje shromážděné před vystoupením Spojeného království z EU, takže odkazem na členské státy EU se rozumí i Spojené 
království.

(2) Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (2017), Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence (Glosář definic znásilnění, femicidy a 
partnerského nási lí), EIGE, Vilnius.

(3) Hospodářská a sociální rada OSN (2012), Vienna Declaration on Femicide (Vídeňská deklarace o femicidě), OSN, New York (https://www.unodc.org/documents/
commissions/CCPCJ/ CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).

(4) Pro další informace viz ukazatel 9 Databáze genderových statistik (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/
metadata) a český trestní zákoník (https://www.legislationline.org/download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf).

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/ CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/ CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://www.legislationline.org/download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf
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Femicida spáchaná intimním partnerem 
v Evropě
Ze statistického hlediska a na základě Mezinárod-
ní klasifikace trestné činnosti pro statistické účely 
(ICCS) Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) 
zdůraz ňuje, že nejrozšířenější formou femicidy 
jsou úmysl né vraždy ženských obětí spáchané 
jejich intimními partnery nebo rodinnými přísluš-
níky (5). Úřad UNODC odhaduje, že v Evropě (6) je 
úmyslně zabito intimním partnerem přibližně 29 % 
ženských obětí vražd (7).

 Ženy, které se staly obětí 
úmyslné vraždy v Evropě

 Ženy, které se staly obětí 
vraždy spáchané intimním 
partnerem v Evropě

29 %

2017

Femicida spáchaná intimním partnerem v Česku
Ze statistického hlediska zní pracovní definice femicidy, kterou použí-
vá Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), takto: „zabití ženy 
intimním partnerem a smrt ženy v důsledku jednání, které ženě ubližu-
je. Intimním partnerem se rozumí bývalý nebo současný manžel nebo 
partner, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel s obětí stejné 
bydliště.“ V Česku by se na většinu případů femicidy vztahovaly výše 
uvedené paragrafy trestního zákoníku. Podle údajů Policie ČR se v roce 
2017 stalo obětí vraždy (8) 41 osob ženského pohlaví (9), z toho 61 % 
obětí bylo obětí femicidy spáchané intimním partnerem (n = 25) (10).

 Ženy, které se staly obětí vraždy v Česku
 Oběti femicidy spáchané intimním 

partnerem v Česku

61 %

2017

Ženy, které se staly obětí vraždy, a femicida spáchaná intimním 
partnerem v Česku
Oficiální správní údaje použité v obrázku 1 sbírá Policie ČR. In-
stitut EIGE shromáždil údaje o vraždách a femicidách spácha-
ných intimními  partnery v letech 2014 až 2018. Obrázek 1 ob-
sahuje údaje o ženách, které se staly oběťmi vražd a femicidy 
spáchané intimním partnerem.
Údaje o femicidách spáchaných intimním partnerem se týkají 
případů, kdy bylo možné identifikovat intimní vztah mezi obětí 
ženského pohlaví a pachatelem mužského pohlaví. Vzhledem 
k určitým nesrovnalostem v údajích shromážděných mezi lety 
2016 a 2018 by měl být obrázek 1 interpretován pouze jako 
orientační, neboť údaje nejsou srovnatelné.

Typ vztahu mezi obětí a pachatelem
Policie ČR shromažďuje údaje o typu intimního vztahu mezi 
obětí a pachatelem podle následující klasifikace: i) partner a ii) 
bývalý partner. Statistiky neposkytují informace o tom, zda 
oběti a pachatelé v době vraždy sdíleli společné obydlí.

Zdroj: Databáze genderových statistik institutu EIGE.
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Obrázek 1: Ženy, které se staly obětí vraždy, a femi-
cida spáchaná intimním partnerem v Česku (údaje 
neumožňují srovnávání)

O studii
Systémy sběru dat se v jednotlivých členských státech EU znač-
ně liší, protože čerpají z různých zdrojů. Za účelem zlepšení 
sběru správních údajů o femicidě usiluje institut EIGE o vypra-
cování ukazatelů, které mohou harmonizovat procesy sběru 
údajů v různých jurisdikcích členských států.
Institut EIGE shromáždil informace od nejrůznějších zúčast-
něných stran prostřednictvím dotazníku zaslaného oficiálním 
poskytovatelům údajů a online průzkumu, který vyplnili vnitro-
státní odborníci. Konečným cílem je stanovit systém klasifika-
ce femicidy se vzájemně dohodnutými proměnnými, který by 
mohly používat všechny členské státy EU.

Metodika sběru údajů
Aby se odstranil nedostatek srovnatelných údajů o násilí na 
ženách, vypracoval institut EIGE 13 ukazatelů s jednotnými de-
finicemi různých forem partnerského násilí, femicidy a znásil-
nění (11). Byla zveřejněna podrobná zpráva o metodice sběru, 
vykazování a ověřování údajů spolu s podrobnými metadaty 
pro jednotlivé země (12). Údaje uvedené v tom to informačním 
přehledu se týkají ukazatele 9 o partnerském násilí:
„Podíl žen (ve věku 18 a více let), které se staly oběťmi vraždy 
spáchané intimním partnerem – mužem (ve věku 18 let a více), 
na celkovém počtu žen ve věku 18 let a více let, které se staly 
oběťmi vraždy.“ Údaje jsou k dispozici v Databázi genderových 
statistik institutu EIGE (https://eige.europa.eu/gender-statis-
tics/dgs/browse/genvio/genvio_int).

(5) Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) (2019), Global Study on Homicide – Genderrelated killing of women and girls (Celosvětová studie vražd – vraždy 
žen a dívek na základě pohlaví), UNODC, Vídeň.

(6) Údaje UNODC zahrnují evropské jurisdikce, které nejsou členskými státy EU. Není k dispozici žádný odhad procenta ženských obětí vražd, které se staly oběť-
mi femicidy spáchané intimním partnerem, jenž by se omezoval pouze na členské státy EU.

(7) Při vykazování údajů UNODC se používá termín „vražda“, protože se jedná o termín použitý v původním zdroji (s. 17). Motiv, jímž je příslušnost k pohlaví, se 
nezaznamenává, proto- že neexistuje standardizovaná definice. Ze zprávy je však zřejmé, že tyto údaje vyčíslují, že podíl všech vražd žen a dívek, jež souvisejí 
s jejich pohlavím, je významný.

(8) Pojem „vražda“ se používá vzhledem k tomu, že se nezaznamenává, že motivem úmyslné vraždy byla příslušnost k ženskému pohlaví, a proto není možné 
všechny vraždy klasifiko vat jako femicidy.

(9) Místo pojmu „žena“ se používá pojem „osoba ženského pohlaví“, protože není vždy možné rozčlenit údaje podle věku oběti, což znamená, že obětí může být 
buď žena, nebo dívka mladší 18 let.

(10) Údaje jsou k dispozici na adrese: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata
(11) Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (2017), Terminology and Indicators for Data Collection: Rape, femicide and intimate partner violence (Terminolo-

gie a ukazatele pro shromažďování údajů: Znásilnění, femicidy a partnerské násilí), EIGE, Vilnius.
(12) Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (2020), Intimate Partner Violence: Data collection methodology (Partnerské násilí: metodika sběru údajů), EIGE, Vilnius.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata
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Shromažďování správních údajů o femicidě

Co se rozumí pojmem „správní údaje“? Správní údaje se shromažďují pro účely evidence, organizace a mo-
nitorování (13). Správní údaje o femicidě lze získat od různých institucí, konkrétně od těch, které se zabývají 
vyšetřováním trestných činů, trestním stíháním, trestáním pachatelů a podporou obětí, tedy od institucí 
působících v policejním a justičním odvětví. Správní údaje mohou zahrnovat informace o rozšířenosti a 
typech vražd žen, charakteristiku oběti, pachatele a jejich vztahu, charakteristiku a motiv trestného činu 
a údaje o trestním řízení.

Aby bylo možné pomoci tvůrcům politik navrhnout účinné po-
litiky boje proti femicidám, je nutné pochopit povahu a rozšíře-
nost tohoto problému. Klíčem k tomuto pochopení je shromáž-
dění srovnatelných správních údajů o femicidě v jednotlivých 
členských státech (14). Zvláště důležité je, aby motiv vraždy byl 
zjištěn policií nebo soudem a aby byl následně převeden do 
standardizovaných statistických údajů. ICCS je standardizova-
ný nástroj pro získávání srovnatelných správních údajů. Chybí 

v něm však proměnná týkající se motivu, jímž je příslušnost 
k pohlaví. To znamená, že pojem femicidy nelze řádně zavést 
do praxe, což brání shromažďování údajů, které by tento jev 
plně zachytily. Shromažďování údajů o femicidě by tento pro-
blém zviditelnilo, což by posílilo politickou vůli k jeho vymýce-
ní. Správní údaje o femicidě rovněž umožňují zemím sledovat 
trendy v čase a vyhodnocovat účinnost opatření.

Jaké správní údaje o femicidě jsou v Česku k dispozici?
Definice femicidy a dostupnost údajů o ní

Definice femicidy používaná pro statistické účely Žádná

Shromažďování údajů o femicidě Ano, oficiální údaje Ano, neoficiální údaje

Oficiální údaje o femicidě v Česku shromažďují nebo analyzu-
jí dvě instituce: Policie ČR (15) a ministerstvo spravedlnosti (16). 
Neoficiální údaje shromažďuje jedna nevládní organizace: Cen-
trum pro ženy – oběti domácího násilí (ROSA) (17). Pokud jsou 
údaje o femicidě v tomto informačním přehledu čerpány od 

těchto institucí, jsou označeny písmeny (a) – v případě Policie 
ČR –, (b) – v případě ministerstva spravedlnosti – a (c) – v přípa-
dě organizace ROSA. V Česku mohou existovat další instituce 
nebo výzkumní pracovníci, kteří shromažďují a analyzují údaje 
o femicidě.

Instituce (a)
Policie ČR

Instituce (b)
ministerstvo spravedlnosti

Instituce (c)
ROSA

Druh shromažďování údajů Oficiální Oficiální Neoficiální

Zdroje údajů Policejní vyšetřování 
trestných činů

Trestní spisy
(uzavřené případy)

Případy oznámené ve 
sdělovacích prostředcích

Fáze, ve které je vražda uznána za   
femicidu

Neuznává se Neuznává se Informace nejsou k dispozici

Fáze, ve které je vražda 
zaznamenána  jako femicida

Nezaznamenává se Nezaznamenává se Informace nejsou k dispozici

Pravidelnost shromažďování 
údajů

Informace nejsou k dispozici Průběžně Jednou ročně

Dostupnost údajů veřejnosti Údaje jsou veřejně dostupné Údaje jsou veřejně dostupné Údaje nejsou veřejně dostupné

(13) UN Women (2020), A synthesis of evidence on the collection and use of administrative data on violence against women (Syntéza důkazů o shromažďování a používá-
ní správních údajů o násilí páchaném na ženách), UN Women, New York.

(14) Je důležité poznamenat, že údaje a statistiky by měly být vytvářeny, rozvíjeny a šířeny v souladu se zásadami uvedenými v Kodexu evropské statistiky: Eurostat 
(2018), Kodex evropské statistiky, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9332092/KS-02-18-142- 
CS-N.pdf).

(15) https://www.policie.cz/policie-cr.aspx
(16) Ministerstvo spravedlnosti shromažďuje údaje o vztahu mezi obětí a pachatelem podle následující klasifikace: i) manželé, ii) bývalí manželé, iii) partneři, iv) dítě 

žijící ve společné domácnosti (oběť), v) mezigenerační vztah a vi) jiná osoba žijící ve společné domácnosti (oběť) (https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html).
(17) https://www.rosacentrum.cz/

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9332092/KS-02-18-142-CS-N.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9332092/KS-02-18-142-CS-N.pdf
https://www.policie.cz/policie-cr.aspx
https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html
http://www.rosacentrum.cz/
http://www.rosacentrum.cz/
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Oficiální a neoficiální zdroje jsou podkladem pro sběr správ-
ních dat v Česku. V souladu se sběrem dat institutem EIGE jsou 
zobrazeny oficiální správní údaje o celkovém počtu ženských 

obětí vražd a femicid spáchaných intimním partnerem za roky 
2014 až 2018 (a). V Česku však mohou být k dispozici údaje za 
jiné roky.

 Dostupné oficiální údaje   Dostupné neoficiální údaje   Nejsou k dispozici žádné údaje

Dostupnost údajů 2014 (a) 2015 (a) 2016 (a) 2017 (a) 2018 (a) 2019 (a)
Ženy, které se staly obětí vraždy
Oběti femicidy spáchané intimním partnerem

Oficiální i neoficiální zdroje shromažďují údaje o femicidách spá-
chaných intimními partnery, ale také o dalších typech femicid, 
jako jsou loupežné femicidy a femicidy spojené se sexuálním 

násilím. Podle nejnovějších oficiálních údajů Policie ČR (a) bylo 
v roce 2019 zaznamenáno 7 obětí loupežných femicid.

Druhy femicidy
Femicida spáchaná intimním partnerem (a) (b) (c)
Femicida v rodině
Femicida dětí
Femicida spojená s prostitucí
Loupežná femicida (a)
Jiné druhy femicidy (a)

Femicida spojená se sexuálním násilím (a)

Charakteristika oběti a pachatele Oběť Pachatel
Věk (b) (c)
Pohlaví (a) (b)
Pohlavní identita
Sexuální orientace
Státní příslušnost (b)
Vzdělání (b)
Zaměstnání
Žádost o ochranný příkaz Nepoužije se
Aktivní ochranný příkaz Nepoužije se
Socioekonomický profil
Recidivita (b) Nepoužije se
Užívání drog a alkoholu
Vztah mezi obětí a pachatelem (b) (c)
Jiné (b)

Spolupracující obžalovaný; zaměstnanec ozbroje-
ných sil; „pozice“ ve veřejném sektoru (b)

Kontextové proměnné Motiv pro femicidu
Způsob vraždy (c) Proměnné, které svědčí o motivu, jímž je příslušnost 

k pohlaví
Místo Analýza femicidy
Sebevražda pachatele Přezkumy vražd / přezkumy vražd v rámci jedné 

domácnosti
Vražda dětí Analýza soudních případů (b)
Vražda dalších osob v rodině Správní údaje od policie (b)
Přítomnost dětí Správní údaje o příčině úmrtí
Další vraždy v souvislosti s femicidou Informace ve sdělovacích prostředcích (c)
Jiné Jiné

Vyšetřování femicidy
Postup při vyšetřování případů femicidy

Pozn.: nepoužije se, není relevantní.
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Vraždy žen v členských státech EU a ve Spojeném království 
(Eurostat)
Eurostat shromažďuje údaje na úrovni EU o úmyslných vraž-
dách žen na základě klasifikace ICCS, a to se zaměřením na 
vraždy spáchané intimním partnerem a vraždy v rodině, rozčle-
něné podle věku, pohlaví a vztahu k pachateli. Z údajů od Eu-
rostatu uvedených na obrázku 2 vyplývá, že v roce 2019 činil 
počet ženských obětí vražd v Česku 0,72 na 100 000 obyvatel, 

což je 13. nejnižší hodnota mezi 24 členskými státy a Spojeným 
královstvím, pro které jsou informace k dispozici. Česko má 
sedmou nejnižší míru (0,13) ženských obětí vražd spáchaných 
rodinou a příbuznými (ze 14 jurisdikcí) a pátou nejvyšší míru 
(0,30) ženských obětí úmyslných vražd spáchaných intimními 
partnery (ze 14 jurisdikcí).

Obrázek 2: Počet ženských obětí úmyslných vražd v členských státech EU a ve Spojeném království (2019)

(*) Nejsou k dispozici žádné údaje.
Pozn.: UK-EW, Anglie a Wales, Spojené království; UK-NI, Severní Irsko, Spojené království; UK-SCT, Skotsko, Spojené království.
Zdroj: Eurostat.

Informace o údajích
Eurostat pravidelně zveřejňuje údaje o trestné činnosti a trest-
ním soudnictví. Úmyslné vraždy zaznamenává policie v každém 
člen ském státě i ve Spojeném království. Prostřednictvím této 
databáze není možné shromáždit informace o motivu vraždy, 
jímž je příslušnost k pohlaví, ani o pohlaví nebo věku pachatele. 
Proto není možné uvést přesné údaje o femicidě.

Údaje od roku 2008 vycházejí ze společného sběru údajů Eu-
rostatu a UNODC. V této databázi jsou vraždy klasifikovány 
podle klasifikace ICCS.

Údaje jsou k dispozici na webových stránkách Eurostatu 
( https://ec.europa.eu/eurostat/data/database).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Klíčová zjištění
• Česko nemá právní definici femicidy. Pachatel však může 

být obviněn z vraždy nebo zabití.
• Údaje pro identifikaci femicidy shromažďují a analyzují dvě 

hlavní instituce. Jsou k dispozici údaje o vraždách spácha-
ných   partnerem a dalších typech vražd. Kromě veřejných 
orgánů shromažďuje neoficiální údaje také jedna nevládní 
organizace.

• Institut EIGE shromáždil údaje o vraždách a femicidách 
spáchaných intimními partnery za období 2014 až 2018; v 
Česku však mohou být k dispozici údaje i za jiné roky. Do-
stupné úda je zahrnují informace o charakteristikách oběti 
a pachatele a kontextové proměnné.

• Analýza femicidy vychází z oficiálních i neoficiálních zdrojů, 
jako jsou údaje od policie, údaje ze soudních případů a in-
formace ze sdělovacích prostředků.

Doporučení
Shromažďování přesných a srovnatelných údajů o femicidě po-
licií a justičními orgány v členských státech přispívá k rozšíře-
ní znalostí a zlepšení reakcí za účelem prevence femicid (18). Je 
proto důležité:

• vypracovat definici femicidy pro účely sběru statistických 
údajů, aby se zohlednily zvláštní okolnosti spojené s vraž-
dami žen,

• zavést proces průběžného shromažďování údajů,
• zavést komplexní sběr údajů a doplnit proměnné, které 

jsou důležité pro odhalování klíčových aspektů femicidy, 

jako jsou aspek ty popisující kontext a okolnosti vraždy, mo-
tiv, jímž je příslušnost k pohlaví, a charakteristiky oběti a pa-
chatele, aby se systematizo val a harmonizoval sběr údajů 
pro statistické využití,

• vzájemně porovnat proměnné oběti a pachatele a analyzo-
vat je za použití průřezového přístupu,

• zajistit, aby byl zviditelněn genderový rozměr údajů o vraž-
dách.

Tento informační přehled vychází z informací ze studie institutu EIGE „Advancing administrative data collection on intimate 
partner violence and gender-related killings of women“ (Pokrok ve sběru administrativních údajů o násilí v partnerských 
vztazích a vraždách žen souvisejících s pohlavím, 2021) a připravilo jej sdružení Alternative and Response Women’s Associ-
ation (UMAR). Více informací naleznete na stránce https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide.

(18) Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (2018), Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors 
– Czech Republic (Doporučení ke zlepšení shromažďování údajů o partnerském násilí policejním a soudním odvětvím – Česká republika), EIGE, Vilnius; Evropský 
institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (2017), Recommendations for the EU to improve data collection on violence against women (Doporučení pro EU ke zlepšení 
shromažďování údajů o násilí na ženách), EIGE, Vilnius; Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (2021), EIGE‘s indicators on intimate partner violence, 
rape and femicide: Recommendations to improve data quality, availability and comparability (Ukazatele institutu EIGE týkající se partnerského násilí, znásilnění a 
femicidy: doporučení ke zlepšení kvality, dostupnosti a porovnatelnosti údajů), EIGE, Vilnius.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) je znalostní centrum 
EU se zaměřením na rovnost pohlaví. EIGE podporuje tvůrce politik a 
všechny relevantní instituce v jejich úsilí, aby se rovnost mezi ženami 
a muži stala realitou pro všechny Evropany tím, že jim poskytuje kon-
krétní odborné znalosti a srovnatelné a spolehlivé údaje o rovnosti žen 
a mužů v Evropě.
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