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Rada vlády pro rovné p říležitosti žen a muž ů 

sekretariát 

 

Záznam z p řípravného zasedání  

Výboru pro prevenci domácího násilí ze dne 14. pros ince 2007  
 
Místo zasedání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 

Praha 2, místnost „Klub“ (od 10 do 12.30 hod.) 
 

Přítomní: 

Předsedající MUDr. Džamila Stehlíková (Vláda ČR - ministryně vlády České 
republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin), Michaela Appeltová 
(tisková agentura gitA), Barbora Filková, Dis. (Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje), PhDr. Olga Hinková (Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje 
Vysočina), Mgr. Anna Hořínová (Persefona o. s. Brno), PhDr. Martin Jára (Liga 
otevřených mužů, o. s.), Mgr. Bronislava Jonitová (MO ČR), Mgr. Helena 
Knoblochová (Asociace podnikatelek a manažerek), Jindřiška Krpálková 
(Arcidiecézní charita Praha), Mgr. Klára Laurenčíková (MPSV, odbor rodinné politiky 
a rovnosti žen a mužů), Marie Lienau (proFem o. p. s.), PhDr. Branislava Marvánová 
Vargová (KOORDONA – koalice organizací proti domácímu násilí), PhDr. Geraldina 
Palovčíková, CSc. (MV ČR), Mgr. Jan Potměšil (Svaz měst a obcí ČR), Zdeňka 
Prokopová (ROSA, o. s.), Ing. Hana Příleská (KÚ Zlínského kraje), Ing. Mgr. Ivana 
Spoustová (proFem, o. p. s.), Mgr. Dagmar Úlehlová (Spondea o. p. s.) 

 

Omluvení: 

Ing. Eliška Králová (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí, 
Krajský úřad Středočeského kraje) 

 

Průběh jednání:  

Jednání výboru zahájila předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a 
mužů (dále jen „Rada“) MUDr. Džamila Stehlíková. Úvodem přivítala přítomné a 
požádala je, aby se krátce představili a uvedli, na co by se v rámci výboru rádi 
zaměřili. Během této úvodní debaty byly vzneseny návrhy na vytvoření Národního 
akčního plánu boje proti domácímu násilí, bylo upozorněno na problematiku dětí – 
svědků domácího násilí a týrání seniorů a rovněž byla zdůrazněna nemožnost 
právně postihnout nebezpečné pronásledování, které často následuje pro ukončení 
vztahu muže a ženy, tzv. stalking. Podle PhDr. Járy v ČR rovněž chybí preventivní a 
léčebné programy pro násilné osoby – pachatele a pachatelky domácího násilí. Mgr. 
Potměšil nabídl, že v případě zájmu poskytne přítomným podrobného průvodce 
přestupkovým řízením, resp. řešením domácího násilí v přestupkovém řízení. PhDr. 
Marvánová Vargová uvedla, že má k dispozici materiály k informační kampani Rady 
Evropy proti násilí na ženách a že v rámci této kampaně 25. 11. 2007 v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky ve spolupráci s Koordonou – koalicí 
neziskových organizací proti domácímu násilí proběhla konference „A co přijde poté? 
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Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí...“. Paní ministryně projevila 
zájem jak o nabídnuté materiály, tak o abstrakt z konference v PSP ČR. 

Úvodní část jednání paní ministryně uzavřela shrnutím, že se v oblasti boje 
proti domácímu násilí jeví jako potřebné vypracovat aktuální koncepční materiál, 
který by vycházel ze zahraničních doporučení a zároveň reflektoval situaci v ČR. 
V oblasti legislativní podle paní ministryně ČR pokročila. Práce výboru bude 
v každém  případě vyžadovat mezirezortní spolupráci.  

Paní ministryně následně navrhla přistoupit k diskusi o pracovní náplni výboru. 
Primárním posláním výboru podle paní ministryně je prevence a boj proti domácímu 
násilí včetně domácího násilí na dětech a seniorech, protože tyto formy násilí nelze 
od sebe uměle oddělovat (obětí domácího násilí jsou např. často ženy seniorky). 
Paní ministryně dále vyzvala přítomné, aby se vyjádřily k tomu, zda do činnosti 
výboru zahrnout i další formy násilí na ženách (např. sexuální násilí).  

V diskusi se většina přítomných shodla, že činnost výboru by se měla 
soustředit pouze na problematiku domácího násilí, aby nedošlo k rozmělnění sil 
výboru a aby problematika domácího násilí byla dotažena do konce. 

 Paní ministryně dále požádala přítomné, aby vyslovili svůj názor na následující 
otázky: 

1. vytvoření akčního plánu boje proti domácímu násilí 

2. vytvoření standardů pro poskytování služeb obětem domácího násilí a 
vytvoření preventivních a léčebných programů pro násilníky 

3. zavedení skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování do 
trestního zákona 

4. cílové skupiny, na které se práce výboru zaměří (ženy, senioři, děti, zdravotně 
postižení ….). 

K prvnímu bodu se přítomní vyjadřovali pozitivně. M. Lienau uvedla, že 
požadavek vytvořit akční plán boje proti domácímu násilí vyplývá ze zahraničních 
zkušeností. Podle M. Lienau by výbor prostřednictvím Rady měl doporučit vládě 
vytvoření akčního plánu, který by identifikoval stávající problémy, provedl srovnání se 
zahraničím a  obsahoval koncepci další činnosti v oblasti boje proti domácímu násilí. 
PhDr. Marvánová Vargová doplnila, že akční plán by měl věnovat pozornost 
několikanásobně diskriminovaným osobám a Mgr. Hořínová uvedla, že by měl též 
zahrnout vzdělávání soudců, soudních znalců a státních zástupců v oblasti ochrany 
proti domácímu násilí. 

Paní ministryně shrnula, že činnost výboru při přípravě akčního plánu by byla 
koordinační, neboť práce s násilníky spadá do působnosti Ministerstva zdravotnictví 
a školení soudců do působnosti Ministerstva spravedlnosti. K druhému zmíněnému 
bodu – standardům poskytování služeb obětem domácího násilí – paní ministryně 
uvedla, že se jedná o důležité téma – podle paní ministryně by existující standardy 
poskytování sociálních služeb měly být precizovány o zkušenosti s domácím násilím. 

 V této souvislosti PhDr. Marvánová Vargová upozornila na to, že oběti 
domácího násilí žijící ve větších městech mohou být „zvýhodněny“, protože se jim 
často dostane více specifikovaných služeb. Standardy poskytování služeb obětem 
domácího násilí by proto měly být vypracovány tak, aby se obětem domácího násilí 
dostalo všude stejně kvalitní služby.  Mgr. Hořínová doplnila, že pachatelé/pachatelky 
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domácího násilí se často nemají kam obrátit, pokud se chtějí dobrovolně léčit. Na to 
navázal PhDr. Jára, který zmínil, že v Evropě probíhají výzkumy práce s násilnými 
osobami a že pokud by tato služba byla zavedena i u nás, měla by být koncipována 
jako sociální, nikoliv zdravotní služba, a její poskytování by tudíž spadalo do 
působnosti MPSV. Ze zahraničních zkušeností M. Lienau upozornila zejm. na 
systémy fungující ve Velké Británii, v severoevropských státech a ve Španělsku 
(španělský zákon o domácím násilí např. zavádí zvláštní soudy pro domácí násilí, 
upravuje ochranu obětí v pracovněprávní sféře a věnuje se též problematice médií a 
vzdělávání). 

 Paní ministryně dále navrhla přesunout debatu k otázce stalkingu. Podle paní 
ministryně se k zavedení nové skutkové podstaty nebezpečného pronásledování 
nestaví pozitivně ministerstvo vnitra, protože jejím zakotvením v trestním zákoně by 
se zvýšil počet trestných činů. 

Přítomní se naopak vyjádřili pro zakotvení stalkingu jako nového trestného 
činu, protože ženy jsou po konfliktním rozchodu s partnerem proti nejrůznějším 
formám slídění naprosto nechráněné a tato situace už vedla i k úmrtí ženy. 

Ke čtvrtému bodu z debaty vyplynulo, že činnost výboru by se kromě žen a 
mužů – obětí domácího násilí měla zaměřit též na děti, které jsou často domácího 
násilí svědky. 

Následně paní ministryně přistoupila k řešení personálních otázek, a vyzvala 
výbor k volbě předsedy/předsedkyně a dvou místopředsedů/místopředsedkyň 
výboru, kteří budou ve spolupráci se sekretariátem Rady svolávat a řídit další schůze 
výboru, určovat jeho agendu a případně zvát k účasti na činnosti výboru další členy 
Rady. Přítomní jednomyslně zvolili předsedkyní výboru PhDr. Marvánovou Vargovou 
a místopředsedou a místopředsedkyní výboru Mgr. Potměšila a Mgr. Laurenčíkovou. 

Paní ministryně rozdala přítomným seznam s kontakty na členy výboru a 
vyzvala je, aby na emailovou adresu nové předsedkyně výboru (poradna@rosa-
os.cz) zasílali návrhy na případné personální doplnění výboru. Na příští zasedání 
budou za účelem mezirezortní spolupráce rovněž přizvání zástupci Ministerstva 
spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy.  

Další termín pro zasedání výboru byl stanoven na pátek 18. ledna 2007 od 10 
hodin v budově Úřadu vlády (Strakova akademie). 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Pacltová  


