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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí 
na ženách (dále jako „Výbor“) konaného dne 10. března 2016 
 
Místo schůze: Praha, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1 
Místnost „Fórum“ (od 13:00 do 15:30 hod.) 
 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím 
právem): 

 Jméno Organizace 
1.  Bednářová Zdena Zuzana Acorus 

2.  
Heřmánková Radka 
zástup: Korbel Matouš 

MŠMT 

3.  Holušová Barbora IC Praha 

4.  
Hovorka Daniel 
zástup: Hofschneiderová Anna 

MPSV 

5.  Hurychová Eva nezávislá odbornice 
6.  Jonitová Bronislava MO 
7.  Krpálková Jindřiška nezávislá odbornice 

8.  
Kubešová Anna 
zástup: Tyburcová Štěpánka 

MZd 

9.  Laurenčíková Klára Univerzita Karlova 
10.  Marvánová Vargová Branislava nezávislá odbornice 

11.  
Pečivová Barbora 
zástup: Chocholová Iveta 

MSp 

12.  Poláková Jitka proFem 
13.  Potměšil Jan nezávislý odborník 
14.  Prokopová Zdeňka ROSA 
15.  Spoustová Ivana advokátka 
16.  Studzinská Veronika MV 

 
Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 
1.  Čechová Jitka Persefona 
2.  Čuhelová Kateřina Krajský soud v Brně 
3.  Gabrielová Adriena nezávislá odbornice 
4.  Kosařová Jana Život 90 
5.  Trávníček Zdeněk Spondea 
6.  Vojtíšková Martina APIC 
7.  Vrbický Jan MPSV 
8.  Vitoušová Petra Bílý kruh bezpečí 

 
Hostky/é: 

 Jméno Organizace 
1. Bělohlávková Kateřina MV 

 
Tajemník Výboru: Šafařík Radan 
Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“): - 
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Z celkového počtu 24 členů a členek bylo v době zahájení jednání Výboru přítomno 13 
osob s hlasovacím právem. Výbor byl usnášení schopný. 
  
Návrh programu jednání Výboru 
 

1. Schválení programu J. Krpálková 

2. Plán práce Výboru na rok 2016 J. Krpálková, R. Šafařík 

3. Vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a 
genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 

R. Šafařík, členky 
a členové Výboru 

4. Revize členské základny R. Šafařík, členky 
a členové Výboru 

5. Činnost pracovní skupiny pro řešení sexuálního násilí J. Krpálková, R. Šafařík 

6. Podnět Výboru ke školské sociální práci E. Hurychová, R. Šafařík 

7. Informace o schůzce s ministryní práce a sociálních věcí J. Krpálková, J. Poláková, 
K. Laurenčíková, Z. 
Prokopová 

9. Různé členky a členové Výboru 

 
Ad bod 1 – Schválení programu 
 
J. Krpálková zahájila jednání Výboru a představila návrh programu. Následně o něm 
nechala hlasovat. 
 
O návrhu programu proběhlo hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl přijat.  
 
Ad bod 2 – Plán práce Výboru na rok 2016 
 
J. Krpálková a R. Šafařík představili návrh plánu práce Výboru na rok 2016. Hlavní 
činností Výboru v tomto roce by mělo být průběžné vyhodnocování plnění Akčního 
plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále 
jako „Akční plán“). Dále bude pokračovat činnost pracovní skupiny pro řešení 
sexuálního násilí a pracovní skupiny pro práci s násilnými osobami.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu dorazila jedna členka a jeden člen Výboru. Počet 
přítomných členek a členů Výboru stoupl na 15. 
 
J. Krpálková následně nechala hlasovat o návrhu plánu práce Výboru na rok 2016. 
 
O návrhu programu proběhlo hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl přijat.  
 
Plán práce na rok 2016 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
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Ad bod 3 – Vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 
 
R. Šafařík Výbor informoval, že na základě žádosti ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu začínají odd. rovnosti žen a mužů postupně přicházet zprávy 
od jednotlivých rezortů o plnění Akčního plánu v roce 2015. Dosud chybí zpráva za MK 
a MZd. Ostatní zprávy byly doplněny do podkladu, který byl rozeslán před dnešním 
jednáním. R. Šafařík dále Výbor informoval o tom, že Souhrnná zpráva o plnění Akčního 
plánu za rok 2015 by měla být vypracována během května a vládě ČR předložena 
do konce června 2016. 
 
Š. Tyburcová Výbor informovala o tom, že podklady za MZd k plnění Akčního plánu 
v roce 2015 by měly být doručeny odd. rovnosti žen a mužů v nejbližších dnech. 
Následně A. Hofschneiderová (MPSV), I. Chocholová (MSp), M. Korbel (MŠMT), 
V. Studzinská (MV) a K. Bělohlávková (MV) Výbor informovali o plnění Akčního plánu 
ze strany jednotlivých rezortů. 
 
B. Holušová informovala o průběhu realizace projektu Specialista DmN. V rámci státního 
zastupitelství byla v organizačním řádu zakotvena specializace na domácí násilí 
až na úroveň okresních státních zastupitelství.  
 
Výbor také diskutoval otázku financování organizací působících v oblasti domácího 
násilí. Členky a členové Výboru se shodli, že toto téma bude zařazeno na příští jednání 
Výboru jako samostatný bod programu. Zároveň bylo dohodnuto, že k dotačním 
programům pro nestátní neziskové organizace v oblasti domácího násilí bude svolána 
schůzka (za účasti J. Polákové, B. Marvánové Vargové, Z. Prokopové a J. Krpálkové) 
k přípravě podnětu pro Radu vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“). 
 
Ad bod 4 – Revize členské základny 
 
R. Šafařík Výbor informoval, že v současnosti v rámci odd. rovnosti žen a mužů probíhá 
revize činnosti a zaměření jednotlivých výborů Rady, a to z iniciativy Výboru 
pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Vzhledem k tomu, že Výbor 
nedávno rozšířit záběr své činnosti o další formy násilí na ženách (zejm. sexuální násilí), 
neočekává se, že by se zaměření Výboru dále příliš měnilo. S revizí činnosti souvisí také 
revize členské základny, kdy v některých výborech Rady neaktivita některých členek 
a členů dlouhodobě způsobuje neusnášení schopnost jednání výborů. R. Šafařík dále 
doplnil, že to není případ tohoto Výboru, nicméně by bylo vhodné členstvo revidovat 
a dlouhodobě neaktivním členkám a členům nabídnout přechod z členství na hostování. 
R. Šafařík za tímto účelem osloví některé dlouhodobě neaktivní členky Výboru 
s návrhem na zvážení ukončení členství. 
 
Členky a členové Výboru se shodli, že by bylo vhodné do Výboru nominovat někoho 
z Probační a mediační služby.  
 
Z. Bednářová Výbor informovala, že končí v organizaci Acorus, členkou Výboru ovšem 
nadále zůstává. Zároveň navrhla do Výboru jmenovat novou zástupkyni Acorusu.  
 
I. Spoustová přislíbila zaslat návrhy na osoby, které by mohly být novými členkami 
a členy Výboru (státní zástupkyně z Prahy 2 a soudce). 
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J. Poláková navrhla přizvat zástupce/zástupkyni Svazu měst a obcí. 
 
Výbor dále diskutoval o možné změně vedení (předsednictví a místopředsednictví) 
Výboru. R. Šafařík v této souvislosti Výbor informoval o tom, že v rámci některých 
orgánů Rady je nastaven systém pravidelné obměny předsedkyně/předsedy. Jedná se 
například o Pracovní skupinu muži a rovnost žen a mužů, kde se vedení obsazuje 
na dobu dvou let. 
 
J. Krpálková Výbor informovala, že ke konci roku 2016 na pozici předsedkyně Výboru 
rezignuje. 
 
Výbor se následně shodl, že své představy o vedení Výboru a obsazení jednotlivých pozic 
v předsednictvu sdělí členky a členové Výboru R. Šafaříkovi na základě jeho výzvy.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu dorazila jedna členka. Počet přítomných členek 
a členů Výboru stoupl na 16. 
 
Ad bod 5 – Činnost pracovní skupiny pro řešení sexuálního násilí 
 
J. Poláková Výbor informovala o činnosti pracovní skupiny pro řešení sexuálního násilí 
a představila hlavní témata, která pracovní skupina řeší (zejm. hrazení tzv. potratové 
pilulky z veřejného zdravotního pojištění v případech znásilnění). J. Poláková dále 
přislíbila, že organizaci jednání pracovní skupiny bude v budoucnu zajišťovat namísto 
R. Šafaříka. 
 
Ad bod 6 – Podnět Výboru ke školské sociální práci 
 
E. Hurychová představila návrh podnětu a usnesení Výboru ke školské sociální práci. 
J. Krpálková navrhla podnět dopracovat tak, aby obsahoval konkrétní návrh změn, 
např. současné legislativy. V rámci diskuse se Výbor shodl, že se jedná o důležité téma, 
které není v ČR dosud systémově řešeno a že podnět je prvním krokem k podrobnější 
diskusi. J. Poláková doplnila, že smyslem podnětu je podpořit téma sociální práce 
na školách. K. Laurenčíková přislíbila zaslat návrh paragrafového znění k úpravě 
sociálních pedagogů a pedagožek, na kterém pracuje Jan Klusáček, a které by mohlo 
sloužit jako inspirace pro rozpracování podnětu. Výbor se shodl, že diskusi k podnětu 
zařadí opět na příští jednání Výboru. 
 
K. Laurenčíková Výbor dále informovala, že v meziresortním připomínkovém řízení je 
aktuálně návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.  Za MPSV 
bude vznesena připomínka spočívající v požadavku na zařazení sociálních pedagogů 
a pedagožek.  
 
Ad bod 7 – Informace o schůzce s ministryní práce a sociálních věcí 
 
J. Krpálková a J. Poláková Výbor informovaly o schůzce některých členek Výboru 
(Z. Prokopová, J. Krpálková, J. Poláková, B. Marvánová Vargová, K. Laurenčíková) 
s ministryní práce a sociálních věcí. K výstupům schůzky patří: i) zařazení bloku 
k domácímu násilí na jednání radních krajských zastupitelstev zodpovědných za agendu 
sociálních věcí, ii) uspořádání semináře pro OSPOD k domácímu násilí, iii) účast 
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na dalších schůzkách k sociálnímu bydlení, iv) účast na jednáních s MPSV k přípravě 
novely zákona o sociálních službách.  
 
Zájem o účast na jednání s radními krajských zastupitelstev zodpovědnými za agendu 
sociálních věcí projevily J. Poláková, B. Holušová (případně někdo jiný z APIC), 
B. Marvánová Vargová, Z. Porkopová a J. Krpálková. K. Laurenčíková přislíbila zaslat 
termín jednání a vyjednat cca 1 hodinu pro oblast domácího násilí za účasti 
zástupce/zástupkyně linky bezpečí. 
 
Ad bod 8 – Různé 
 
Bez diskuse. 
 
Shrnutí úkolů a závěrů jednání Výboru: 
 

 Zařadit téma financování NNO v oblasti domácího násilí na příští jednání Výboru 
a svolat schůzku k přípravě podnětu (R. Šafařík). 
 

 Oslovit Probační a mediační službu a Svaz měst a obcí se žádostí o nominaci 
člena/členky do Výboru (R. Šafařík). 
 

 Zaslat návrhy na další osoby z oblasti justice (státní zastupitelství Praha 2, 
soudce/soudkyně) k oslovení s nabídkou členství ve Výboru (I. Spoustová). 
 

 Zaslat výzvu členkám a členům Výboru ke sdělení představ o vedení Výboru 
(R. Šafařík). 
 

 Zaslat návrh paragrafového znění k úpravě sociálních pedagogů a pedagožek, 
na kterém pracuje Jan Klusáček (K. Laurenčíková). 
 

 Zařadit podnět ke školské sociální práci na příští jednání Výboru (R. Šafařík, 
E. Hurychová, J. Poláková) 
 

 Zaslat termín jednání radních krajských zastupitelstev zodpovědných za agendu 
sociálních věcí a navrhnout do programu jednání zařadit oblast domácího násilí 
(K. Laurenčíková) 

 
Trvající úkoly z minulých jednání Výboru: 
 

 Zpracovat přehled statistických dat, která je možné sbírat v souvislosti 
s přestupky s prvky domácího násilí (K. Bělohlávková) 
 

 Na příští jednání Výboru zařadit bod ke statistikám v oblasti domácího 
a genderově podmíněného násilí, které shromažďuje nebo by mohla 
shromažďovat Policie ČR a pozvat J. Mosleh (R. Šafařík) 
 

 Na příštím jednání Výboru informovat o statistikách v oblasti domácího 
a genderově podmíněného násilí shromažďovaných Eurostatem (B. Marvánová 
Vargová)  
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Jednání bylo ukončeno v 16:00. 
 
Schválila:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. Krpálková, předsedkyně Výboru 
 

Zapsal: R. Šafařík, sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 


