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Příloha 
k usnesení vlády 
ze dne  

Aktualizace 
Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 

 
A. Změna stávajících úkolů 
 

Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 

Oblast č. 1: Podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím 

8. Realizovat pilotní projekt, v jehož rámci bude 
vyzkoušeno signalizační zařízení pro oběti domácího 
násilí. 

Pilotní vyzkoušení provozu zařízení 
k přivolání okamžité pomoci. Vyhodnocení 
možnosti jeho širšího zavedení. 

Ministr vnitra 31. 12. 2018 

Oblast č. 2: Děti ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím 

12. Zajistit dostatečné financování a dostupnost služeb 
odborné terapeutické pomoci pro děti žijící v rodinách 
s výskytem domácího násilí a pro děti ohrožené dalšími 
formami genderově podmíněného násilí (např. 
zneužívání) tak, aby byla dostupná v každém kraji. 

Počet služeb poskytujících odbornou 
terapeutickou pomoc dětem v roli osob 
ohrožených domácím násilím v krajích 
v jednotlivých letech. 
 

Ministryně práce 
a sociálních věcí 

31. 12. 2016 
a průběžně v 
následujících 
letech 
 

Oblast č. 3: Práce s násilnými osobami 

28. V rámci Programu prevence kriminality na místní 
úrovni podporovat interdisciplinární spolupráci i v oblasti 
sexuálního násilí i genderově motivovaného útisku. 

Šíření informace o možnostech 
interdisciplinární spolupráce v oblasti 
sexuálního násilí i genderově 
motivovaného útisku v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni. 

Ministr vnitra 31.  12. 2018 

Oblast č. 5: Společnost a domácí a genderově podmíněné násilí 

41. V rámci dotační politiky podporovat potírání 
genderových stereotypů v médiích. 

Stanovení potírání genderových 
stereotypů jako průřezové priority v rámci 
dotační politiky MK v tom smyslu, že 
nebudou podporovány projekty, které by 
vedly k reprodukci genderových 
stereotypů. 

Ministr kultury 31. 12. 2018 

46. Při pravidelné revizi Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání v rámci vzdělávacího 
oboru „Výchova k občanství“ v Rámcovém vzdělávacím 
programu pro základní vzdělávání zařadit téma domácího 
a genderově podmíněného násilí. 
 

Upravený rámcový vzdělávací program 
pro základní vzdělávání. 

Ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy 

31. 12. 2018 

47. Při pravidelné revizi Rámcových vzdělávacích Upravené rámcové vzdělávací programy Ministr školství, mládeže 31. 12. 2018 
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programů pro střední odborné školy a gymnázia zařadit 
jako samostatné téma prevenci domácího a genderově 
podmíněného násilí. 
 

pro střední odborné vzdělávání 
a gymnázia.           

a tělovýchovy 

Oblast č. 6: Analýzy, studie a sběr dat 
55. Zahájit přípravu realizace pilotního výběrového šetření 
zaměřeného na výskyt a zdravotní dopady domácího a 
genderově podmíněného násilí. 

Zpracovaná specifikace výzkumu, včetně 
harmonogramu realizace pilotního 
výběrového šetření. 

Ministr zdravotnictví 31.  12. 2018 

 
 
B. Nově zařazené úkoly 
 

Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 

Oblast č. 1: Podpora osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilím 

1. Provést šetření způsobu zajištění zákonné 
povinnosti vyplývající z § 17 zákona o obětech 
trestních činů na soudech všech stupňů 
a informovat o stavu plnění této zákonné 
povinnosti. 

Provedené šetření a poskytnutí informací 
o zjištěném stavu naplňování povinnosti podle 
§ 17 zákona o obětech trestných činů soudy.  

Ministr spravedlnosti 31. 12. 2018 

2. Vytvořit strategii boje proti kybernásilí, která bude 
zahrnovat i genderově podmíněné násilí 
i genderově motivovaný útisk. 

Vytvořená strategie proti kybernásilí. Ministr vnitra 31. 12. 2018 

 Oblast č. 3: Práce s násilnými osobami 

3. Vytvořit dotační titul zaměřený na práci s původci 
a původkyněmi domácího a genderově 

podmíněného násilí i genderově motivovaného 
útisku, která má preventivní a podpůrný 

charakter.  

Vypsaný dotační titul. Ministryně práce 
a sociálních věcí  

31. 12. 2018 

Oblast č. 4: Vzdělávání a interdisciplinární spolupráce 

4. Do plánu vzdělávání Justiční akademie na rok 
2018 zahrnout alespoň 4 vzdělávací aktivity 
zaměřené specificky na problematiku domácího 
a genderově podmíněného násilí. 

Počet vzdělávacích aktivit zařazených 
do plánu vzdělávání. 

Ministr spravedlnosti 31. 12. 2018 

Oblast č. 5: Společnost a domácí a genderově podmíněné násilí 

5. Realizovat vzdělávací seminář pro poskytovatele 
sociálních služeb zaměřený na specifika práce 
s migrujícími osobami - oběťmi domácího násilí.  

Realizovaný seminář. Ministryně práce 
a sociálních věcí 

ve spolupráci s 

Ministrem pro lidská 

31. 12. 2018 



 3 

práva, rovné příležitosti 
a legislativu 

6. Realizovat seminář pro novináře a novinářky 
zaměřený na téma domácího a genderově 
podmíněného násilí a způsoby, jak o nich citlivě 
referovat. 

Počet uskutečněných školení, počet 
zúčastněných. 

Ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu  

ve spolupráci s 

Ministrem kultury 

 

31. 12. 2018 

7. Uspořádat ve spolupráci s poslaneckou 
sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR seminář 
o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání 
násilí vůči ženám a domácího násilí. 

Uspořádání semináře. Ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti 
a legislativu  

Ministr spravedlnosti 

31. 12. 2018 

8. Realizovat vlastní osvětové aktivity (především 
mediální kampaně a odborné konference 
a semináře) zaměřené na prevenci genderově 
podmíněného násilí i genderově motivovaného 
útisku zohledňující mj. postavení obětí 
vícečetnou diskriminací (zdravotně postižených 
osob, osob z národnostních menšin či migrujících 
osob).  

Přehled mediálních výstupů a jejich dopadu na 
veřejnost. 

Ministr vnitra 

Ministryně práce 
a sociálních věcí  

Ministr spravedlnosti 

Ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy 

31. 12. 2018 

Oblast č. 6: Analýzy, studie a sběr dat  

9. Realizovat analýzu dostupnosti odborné pomoci 
podle zákona o obětech trestných činů pro 
migrující osoby, které se staly obětí domácího 
nebo genderově podmíněného násilí.  
 

Realizovaná analýza. Ministr spravedlnosti 

ve spolupráci s 

Ministrem vnitra 

Ministrem pro lidská 
práva, rovné příležitosti 
a legislativu 

31. 12. 2018 

10. Realizovat analýzu dostupnosti specializovaných 
služeb dle zákona o sociálních službách včetně 
azylového bydlení pro migrující osoby, které se 
staly obětí domácího nebo genderově 
podmíněného násilí. 

 Ministryně práce 
a sociálních věcí 

ve spolupráci s 

Ministrem vnitra 

Ministrem pro lidská 
práva, rovné příležitosti a 

31. 12. 2018 
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legislativu 

11. Provedení reprezentativního výzkumu prevalence 
sexuálního obtěžování a násilí včetně jeho 
vnímaní pachateli a oběťmi na základních, 
středních a vysokých školách. 

Realizovaný reprezentativní výzkum a jeho 
prezentace. 

Ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy 

 

31. 12. 2018 

12. Realizovat analýzu potřebnosti novelizace 
zákona č. 141/1961Sb., trestní řád tak, aby byla 
zrušena možnost stíhat trestné činy nebezpečné 
pronásledování, sexuální nátlak a znásilnění proti 
tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, 
vůči níž by měl poškozený jako svědek právo 
odepřít výpověď (§ 100 odst. 2 trestního řádu), 
pouze se souhlasem poškozeného.  

Realizovaná analýza. Ministr spravedlnosti 30. 9. 2018 

Oblast č. 7: Legislativa 
13. Navrhnout novelu zákona 326/1999 Sb. o pobytu 

cizinců, v rámci které bude zaveden nezávislý 
pobytový titul pro oběti domácího násilí, které 
jsou pobytově závislé na pachateli násilí či které 
neplní či nemohou plnit účel pobytu jako přímý 
důsledek domácího násilí. V rámci novelizace 
příslušného zákona dále explicitně zakotvit 
nemožnost zrušení pobytu za účelem sloučení 
rodiny či víza za účelem sloučení rodiny 
v případě domácího násilí a nemožnost odnětí 
azylu a doplňkové ochrany v případě zániku 
manželství či partnerství z důvodu domácího 
násilí. 

Předložení novely zákona. Ministr vnitra 

 

31. 12. 2018 

14. Legislativně upravit ochranu osobních údajů, 
soukromí a procesního postavení zranitelných 
obětí v přestupkovém řízení. 

Předložení novely zákona č. 250/2016 Sb. 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Ministr vnitra 31. 12. 2018 

15. Legislativně upravit postavení dítěte jako svědka 
v přestupkovém, příp. obecně správním, řízení 
tak, aby byly účinně chráněny jeho zájmy, 
zejména při projednávání násilí v rodině. 

Předložení novely zákona č. 250/2016 Sb. 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Ministr vnitra 31. 12. 2018 

 


