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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí 
na ženách (dále jako „Výbor“) konaného dne 10. prosince 2015 
 
Místo schůze: Praha, Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1 
Místnost „Suterén“ (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.  
Čechová Jitka 
zástup: Voříšek Radovan 

Persefona 

3.  
Heřmánková Radka 
zástup: Korbel Matouš 

MŠMT 

4.  Hurychová Eva nezávislá odbornice 

5.  
Kosařová Jana 
zástup: Kroupová Dana 

Život 90 

6.  Krpálková Jindřiška nezávislá odbornice 
7.  Kubešová Anna MZd 
8.  Laurenčíková Klára Univerzita Karlova 
9.  Marvanová Vargová Branislava nezávislá odbornice 
10.  Pečivová Barbora MSp 
11.  Poláková Jitka proFem 

12.  
Potměšil Jan 
zástup: Bělohlávková Kateřina 

nezávislý odborník 

13.  Prokopová Zdeňka ROSA 
14.  Spoustová Ivana advokátka 
15.  Vitoušová Petra Bílý kruh bezpečí 

 
Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 
1.  Čuhelová Kateřina Krajský soud v Brně 
2.  Gabrielová Adriena nezávislá odbornice 
3.  Holušová Barbora  IC Praha 
4.  Hovorka Daniel MPSV 
5.  Jonitová Bronislava Ministerstvo obrany 
6.  Studzinská Veronika MV 
7.  Vojtíšková Martina APIC 
8.  Vrbický Jan MPSV 

 
Hostky/é: 

 Jméno Organizace 
1. Herdová Tereza Liga otevřených mužů 
2. Kurková Daniela Open society fund 

 
Tajemník Výboru: Šafařík Radan 
Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“): - 
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Z celkového počtu 23 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. Informace o jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
ze dne 8. prosince 2015 

J. Krpálková, R. Šafařík 

3. Činnost pracovních skupin J. Krpálková, členky 
a členové Výboru 

4. Příprava osnovy pro vyhodnocení plnění Akčního plánu 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2015 - 2018 

R. Šafařík, členky 
a členové Výboru 

5. Informace o kampani zaměřené na náctileté děti Z. Bednářová 

6. Různé členky a členové Výboru 

 
Ad bod 1 – Schválení programu 
 
Jednání Výboru zahájila Z. Bednářová (místopředsedkyně Výboru) z důvodu zpoždění 
J. Krpálkové. Z. Bednářová zároveň navrhla zařazení bodu č. 5 za bod č. 1. Proti tomuto 
návrhu nikdo z přítomných nevznesl námitku. Z. Bednářová následně představila 
upravený návrh programu a nechala o něm hlasovat.  
 
O návrhu programu proběhlo hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl přijat.  
 
Schválený program jednání Výboru 
 

1. Schválení programu J. Krpálková 

2. Informace o kampani zaměřené na náctileté děti Z. Bednářová 

3. Informace o jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
ze dne 8. prosince 2015 

J. Krpálková, R. Šafařík 

4. Činnost pracovních skupin J. Krpálková, členky 
a členové Výboru 

5. Příprava osnovy pro vyhodnocení plnění Akčního plánu 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2015 - 2018 

R. Šafařík, členky 
a členové Výboru 

6. Různé členky a členové Výboru 
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Ad bod 2 – Informace o kampani zaměřené na náctileté děti 
 
Z. Bednářová Výbor informovala o facebookové kampani, která je zaměřena na náctileté 
děti. Kampaň probíhá na facebookových profilech Vláďa Kadlec a Centrum Locika. 
Z. Bednářová dále prezentovala tři spoty, které byly v rámci kampaně natočeny. Spoty 
jsou dostupné zde: https://www.youtube.com/results?search_query=centrum+locika. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu dorazily tři členky Výboru. Počet přítomných členek 
a členů Výboru stoupl na 15. 
 
Během projednávání tohoto bodu dorazila J. Krpálková a ujala se řízení jednání Výboru. 
 
Ad bod 3 – Informace o jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 
8. prosince 2015 
 
J. Krpálková Výbor informovala o posledním jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
(dále jako „Rada“), které proběhlo 8. prosince 2015. Jednání Rady bylo tematicky 
zaměřeno z velké části na oblast domácího a genderově podmíněného násilí. Byla 
mj. projednána a schválena Souhrnná zpráva za rok 2014 o plnění Národního akčního 
plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014. Došlo také k projednání podnětu 
Výboru k dotačnímu programu MV s názvem „Prevence sociálně patologických jevů“. 
J. Krpálková připomněla, že obsahem tohoto podnětu bylo doporučení k zaměření 
dotačního programu MV na práci s násilnou osobou a k navýšení jeho finanční alokace 
na 5 mil. Kč. Rada tento podnět schválila a zástupkyně MV přislíbila, že se MV pokusí 
navýšení finanční alokace zajistit. 
 
R. Šafařík doplnil, že na jednání Rady se dále řešily otázky spojené s financováním NNO 
v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Po jednání 
Rady proběhla konference s názvem „Znásilnění: o čem se nemluví?“. 
 
Ad bod 4 – Činnost pracovních skupin 
 
J. Krpálková shrnula dosavadní činnost pracovní skupiny Výboru k sexuálnímu násilí. 
Tato pracovní skupina dosud řešila především otázky spojené s rolí zdravotnictví. Příští 
jednání této pracovní skupiny se uskuteční 9. února 2016 od 10:00. 
 
J. Krpálková dále Výbor informovala o činnosti pracovní skupiny Výboru pro práci 
s násilnou osobou. Její poslední jednání se uskutečnilo 8. prosince 2015 dopoledne. Tato 
pracovní skupina řeší především otázky spojené s tvorbou standardů práce s násilnou 
osobou, zajištěním systematického financovaní a široké dostupnosti této služby. Příští 
jednání této pracovní skupiny proběhne v dubnu 2016. 
 
R. Šafařík Výbor informoval o workshopech k filmu Zuřivec, které proběhly 
1. a 2. prosince 2015. Workshopy vedla norská nestátní organizace Alternativa násilí 
(Alternativ til Vold) a druhý z workshopů byl zaměřený právě na terapeutickou práci 
s násilnou osobou.   
 
 
 

https://www.facebook.com/vlada.kadlec.3?fref=ts
https://www.facebook.com/centrumlocika
https://www.youtube.com/results?search_query=centrum+locika
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Ad bod 5 – Příprava osnovy pro vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 
 
R. Šafařík Výboru představil návrh osnovy pro vyhodnocení plnění Akčního plánu 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako 
„Akční plán“). Smyslem osnovy zajistit, aby informace o plnění Akčního plánu ze strany 
jednotlivých resortů měly jednotnou strukturu a aby tyto informace poskytly stručný, 
ucelený a měřitelný přehled o plnění Akčního plánu. 
 
Členky a členové Výboru následně diskutovali jednotlivé části návrhu osnovy a uplatnili 
k nim připomínky. R. Šafařík přislíbil připomínky (mj. k doplnění kapitoly týkající se 
postupu při podpisu, ratifikaci a implementaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí na ženách a domácího násilí) do finální verze osnovy zapracovat. 
K. Bělohlávková přislíbila zjistit, jaká data v souvislosti s přestupky je možné sbírat. 
B. Marvanová Vargová navrhla na příští jednání Výboru zařadit bod týkající se statistik 
sbíraných Policií ČR a pozvat J. Mosleh. B. Marvanová Vargová dále přislíbila na příštím 
jednání Výboru informovat o statistikách v oblasti domácího a genderově podmíněného 
násilí shromažďovaných Eurostatem. 
 
Výbor následně diskutoval o plnění úkolů souvisejících s oblastí sociálních služeb. Bylo 
dohodnuto, že K. Laurenčíková zprostředkuje schůzku některých členek a členů Výboru 
s ministryní práce a sociálních věcí, na které by bylo možné úkoly Akčního plánu v gesci 
MPSV probrat. Zájem o účast na této schůzce projevily J. Krpálková, Z. Bednářová, 
Z. Prokopová, B. Marvanová Vargová, I. Spoustová a J. Poláková. 
 
Zároveň bylo dohodnuto, že bude vypracován stručný podklad shrnující hlavní 
problémy ve vztahu k plnění úkolů Akčního plánu v gesci MPSV. Podklad by měl 
obsahovat především tyto oblasti: a) dostupnost specializovaných sociálních služeb, b) 
druhové standardy, c) definice násilné osoby jako cílové skupiny sociálních služeb. 
 
Ad bod 6 – Různé 
 
J. Poláková poděkovala sekretariátu Výboru za organizaci konference „Znásilnění: o čem 
se nemluví?“ a navrhla do pracovní skupiny k sexuálnímu násilí pozvat některé 
z vystupujících na této konferenci – především Kláru Kalibovou a Šárku Blatníkovou. 
Navrhla také pozvat Kláru Kalibovou na příští jednání Výboru.  
 
K. Laurenčíková doporučila, aby MŠMT hledalo možné cesty využití filmu Zuřivec 
za účelem edukace dětí v oblasti domácího násilí. Dále navrhla uspořádat schůzku 
s MŠMT za účelem diskuse o plnění úkolů Akčního plánu. E. Hurychová přislíbila 
zpracovat a zaslat standard školské sociální práce, který by byl využitelný pro schůzku 
s MŠMT a který bude vycházet z jednotných mezinárodních standardů školské sociální 
práce. K. Laurenčíková dále upozornila na připravovaný zákon o pedagogických 
pracovnících, kde by bylo vhodné zakotvit školské sociální pracovníky a pracovnice. 
Tento zákon by měl být v blízké době rozeslán do mezirezortního připomínkového 
řízení. 
 
V rámci bodu Různé byly dále stanoveny následující termíny jednání Výboru v roce 
2016: 
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 10. března 2016 od 13:00 
 16. června 2016 od 13:00 
 15. září 2016 od 13:00 
 8. prosince 2016 od 13:00 

 
Shrnutí úkolů a závěrů jednání Výboru: 
 

 Svolat jednání pracovní skupiny Výboru k sexuálnímu násilí na 9. února 2016 
od 10:00 (R. Šafařík) 
 

 Svolat jednání pracovní skupiny Výboru pro práci s násilnou osobou na vhodný 
dubnový termín (R. Šafařík) 
 

 Zapracovat připomínky Výboru k návrhu osnovy k vyhodnocení plnění Akčního 
plánu (R. Šafařík) 
 

 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. Marvanová 
Vargová)  
 

 Zprostředkovat schůzku vybraných členek Výboru s ministryní práce a sociálních 
věcí za účelem diskuse o dostupnosti specializovaných sociálních služeb, 
druhových standardech a ukotvení násilné osoby jako cílové skupiny sociálních 
služeb (K. Laurenčíková) 
 

 Zpracovat přehled úkolů Akčního plánu v oblasti sociálních služeb jako podklad 
pro jednání s MPSV (R. Šafařík) 
 

 Přizvat Kláru Kalibovou a Šárku Blatníkovou do pracovní skupiny Výboru 
k sexuálnímu násilí a pozvat Kláru Kalibovou na příští jednání Výboru (R. Šafařík) 
 

 Sledovat předložení zákona o pedagogických pracovnících do mezirezortního 
připomínkového řízení a uplatnit případné připomínky (R. Šafařík) 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 15:30. 
 
Schválila:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. Krpálková, předsedkyně Výboru 
 

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


