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Odbor rovnosti žen a mužů  

 
 

Plán práce Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách na léta 2022 - 2023 
 

Zpracoval: Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách ve spolupráci se sekretariátem 
Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

 
V Praze dne 23. června 2022 

 
1) Výbor se zaměří na tři prioritní témata: 1) Zajištění dostupnosti specializovaných služeb pro oběti 
domácího a genderově podmíněného násilí, 2) Zajištění přístupu obětí domácího a genderově 
podmíněného násilí ke spravedlnosti, 3) Podpora obětí domácího a genderově podmíněného násilí 
během krizových situací včetně zajištění financování příslušných služeb. 
 
Cíl: Zajistit ve spolupráci s MPSV podporu dostupnosti  a specializace služeb pro oběti násilí v rámci 
přípravy návrhu novely zákona o sociálních službách (zejm. azylových domů a krizových služeb), 
asistovat MSp při přípravě legislativních úprav souvisejících s problematikou domácího a sexuálního 
násilí (redefinice znásilnění, specializace soudců a soudkyň, ad.), zajistit ve spolupráci s relevantními 
resorty adekvátní pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí prchajícím před válkou, 
zasaženým dopady Covid-19 a souvisejícími opatřeními a dalšími krizovými situacemi. 
 
2)  Příprava navazujícího Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
 
Cíl: projednat a schválit navazující Akční plán, předložit jej Radě a vládě ČR. 
 
3) Vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na 
léta 2019 – 2022 (dále jako „Akční plán“) za rok 2022 
 
Cíl: projednat a schválit Zprávu o plnění Akčního plánu za rok 2022 a předložit ji Radě, včetně 
stanoviska a doporučení Výboru.  
 
4) Průběžná asistence resortům při plnění Akčního plánu  
 
Cíl: zajistit efektivní plnění Akčního plánu prostřednictvím poskytování průběžné asistence resortům.  
 
5) Věnovat se zlepšování sběru statistik v oblasti domácího násilí a násilí na ženách  
 
Cíl: Vést přehled aktuálních statistik v oblasti domácího násilí a násilí na ženách. Průběžně sledovat 
aktivity příslušných rezortů a formulovat doporučení pro zefektivnění sběru dat v této oblasti. Asistovat 
ÚV ČR při koordinaci a prohlubování sběru dat v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí.  
 
6) Spolupráce na revizi Strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2021 - 2030 a Akčního plánu 
pro rovnost žen a mužů  
 
Cíl: Poskytnout sekretariátu odbornou asistenci při formulování opatření a při tvorbě doporučení 
k relevantním strategickým oblastem.  
 
7) Další průběžné aktivity na základě podnětů členek a členů Výboru  
 

  


