
  

 

Záznam ze schůze Výboru pro prevenci domácího násilí dne 14. března 2008 

 

Místo zasedání: Hrzánský palác, zasedací místnost Gobelín (od 10,00 do 12.00 hod.) 

 

Přítomné členky a členové: 

Marvánová Vargová Branislava PhDr. (KOORDONA – koalice organizací proti domácímu 

násilí) – předsedkyně výboru 

Potměšil Jan Mgr. (Svaz měst a obcí ČR) – místopředseda výboru 

Laurenčíková Klára Mgr. (MPSV, odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů) – 

místopředsedkyně výboru 

Budinová Adriena Mgr. (Občanská poradna Nymburk) 
Frýdová Hana PhDr. (MŠMT) 

Holušová Barbora Mgr. (MVČR) 

Jára Martin PhDr. (LOM, o.s.) 

Jonitová Bronislava Mgr. (MOČR) 

Koupilová Jana Mgr. (KÚ  Pardubického kraje - SKP-CENTRUM, o.s.) 

Machová Zuzana Mgr. (KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor soc. věcí a zdravotnictví, 

Oddělení prevence, rozvoje a SPO) 

Příleská Hana Ing. (KÚ Zlínského kraje) 

Spoustová Ivana Ing. Mgr. (proFem, o.p.s.) 

Šusterová Marie PhDr. (Intervenční centrum Praha) 

Úlehlová Dagmar Mgr. (Spondea o.p.s. - Krizové centrum pro děti, Intervenční centrum pro osoby 

ohrožené DN) 

Uhl Michal Bc. (poradce ministryně pro oblast lidských práv a národnostních menšin pro 

oblast rovných příležitostí žen a mužů)  

 

Omluveni: 

Hinková Olga PhDr. (Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina) 

Hořínková Anna Mgr. (Persefona o.s. Brno) 

Knoblochová Helena Mgr. (Asociace podnikatelek a manažerek) 

Králová Eliška Ing. (odd. soc.- práv. ochrany dětí, odbor soc. věcí, KÚ Středočeského kraje) 

Krpálková Jindřiška (Arcidiecezní charita Praha) 

Lienau Marie Mgr. (proFem o. p. s.) 

Palovčíková Geraldina PhDr. CSc. (MVČR) 

Prokopová Zdeňka PhDr. Mgr. (ROSA, o.s.) 

 

Hosté: 

Uhl Michal Bc. (poradce ministryně pro oblast lidských práv a národnostních menšin pro 

oblast rovných příležitostí žen a mužů)  

 

Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

Hanslová Jarmila JUDr.  

Mašek Vladimír Ing. 

 

Z celkového počtu 23 členů a členek bylo přítomno 16 osob s hlasovacím právem, tj. výbor 

byl schopný se usnášet. 

 

 



Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení navrženého programu 

2. Projednání a schválení statutu Výboru pro prevenci domácího násilí 

3. Projednání a schválení podnětu Výboru pro prevenci domácího násilí k přijetí nové  

skutkové podstaty trestného činu pronásledování 

4. Informace o činnosti pracovní skupiny připravující Národní akční plán pro prevenci 

domácího násilí - ústní sdělení Mgr. Marvánové Vargové 

5.  Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách  

Informace o vyhlášení ceny ECPA 2007 na konferenci Evropské sítě prevence kriminality 

v Lisabonu - ústní sdělení Mgr. Holušové   

6. Různé 

 

 

Průběh jednání: 

Ad bod 1 

Jednání výboru zahájila PhDr. Marvánová Vargová. Úvodem  požádala přítomné, aby se 

vyjádřili k navrženému programu.  

Program byl jednohlasně schválen. 

 

Ad bod 2 

PhDr. Marvánová Vargová požádala přítomné, aby se vyjádřili k předloženému návrhu statutu 

Výboru pro prevenci domácího násilí.  

Statut byl jednohlasně schválen. 

 

Ad bod 3 

PhDr. Marvánová Vargová požádala přítomné, aby se vyjádřili k Podnětu Výboru pro 

prevenci domácího násilí k přijetí nové  skutkové podstaty trestného činu pronásledování. 

Následovala diskuse o tom, zda by podnět neměl být v některých částech rozšířen či upřesněn 

(např. aby výslovně pokrýval sociálně – právní ochranu dítěte svěřeného do péče 

pronásledovaného rodiče). Diskuse byla uzavřena s tím, že rozšiřování textu není vhodné, 

neboť snižuje pravděpodobnost schválení navrhovaných změn vládou či parlamentem. Mgr. 

Holušová  upozornila, že součástí podnětu by měl být  

- návrh doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů vládě,  

- návrh usnesení vlády. 

Podnět byl jednohlasně schválen s tím, že návrhy doporučení Rady a usnesení vlády budou 

zaslány členům výboru k odsouhlasení elektronicky a následně bude materiál předložen 

k projednání Radě. 

 

Ad bod 4 

PhDr. Marvánová Vargová informovala přítomné o činnosti pracovní skupiny připravující 

Národní akční plán pro prevenci domácího násilí (na léta 2009 až 2013). 

Tento akční plán by měl navrhnout komplexní řešení problematiky domácího násilí. Měl by 

se zabývat násilníky, oběťmi domácího násilí i svědky domácího násilí (kterými jsou často 

děti) a měl by zahrnovat jak situaci seniorů, tak dětí. Na základě shrnutí situace v ČR by měl 

navrhnout konkrétní řešení. Materiál se bude zabývat i postavením pomáhajících institucí a 

veřejnosti. Legislativní část materiálu by měla zahrnovat ochranu dětí v případě vykázání a 

v případě domácího násilí. 

 

Další schůzka pracovní skupiny se bude konat dne 3. dubna 2008 od 10,00 hod.  



Ad bod 5 

Mgr. Holušová úvodem informovala o tom, že sdružení Linka bezpečí, za finanční podpory 

MV, vydalo brožuru Děti a jejich problémy (I. a II. díl).  

Následně informovala o Kampani Rady Evropy proti násilí na ženách. V dubnu 2008 se bude 

konat setkání národních kontaktních osob, na kterém jednotlivé členské státy Rady Evropy 

budou informovat o svých aktivitách v rámci kampaně. V souvislosti s tím Mgr. Holušová 

požádala členy výboru o spolupráci při vyplňování dotazníku za ČR a poskytnutí potřebných 

údajů. MV zvažuje vydání informačního letáku pro nejširší veřejnost o nepřijatelnosti 

domácího násilí. Leták by měl poskytovat základní informace obětem domácího násilí a měl 

by být distribuován na co největší počet veřejně dostupných míst (např. čekárny u lékařů). 

MV navrhne leták a poprosí členy výboru o spolupráci a připomínky. V této souvislosti Mgr. 

Holušová požádala přítomné o návrhy, na která místa by měl být leták distribuován.  

Mgr. Laurenčíková uvedla, že ministerstvo práce a sociálních věcí by se mohlo na kampani 

spolupodílet, např.zajistit vydání informačních plakátů.  

Dále Mgr. Holušová informovala o vyhlášení ceny ECPA 2007 na konferenci Evropské sítě 

prevence kriminality, která se konala v prosinci 2007 v Lisabonu. Zvítězil švédský projekt –

„Integrační program proti domácímu násilí ve městě Malmö“. Výsledkem projektu je 

skutečnost, že domácí násilí je ohlašováno ve 100%. Projekt je založen na spolupráci policie, 

nestátních neziskových organizací, probační a mediační služby, komunální sféry, 

zdravotnických zařízení a dalších subjektů (bližší informace viz www.mallmo.se). Soutěž je 

pořádána každoročně a informace jsou k dispozici na webových stránkách MV. 

  

Ad bod 6 

PhDr. Marvánová Vargová zmínila potřebu v rámci vytváření standardů poskytování služeb 

obětem domácího násilí vytvořit specifické standardy pro azylové domy s utajenou adresou, 

které by obsahovaly také metodické pokyny vůči dalším profesím, aby utajení adresy 

azylového domu provozovatelem akceptovaly (např. soudy, sociální pracovnice, policie atd.). 

Tento podnět vychází ze současné praxe, kdy je sice podpora azylových domů s utajenou 

adresou uvedena jako jedna z priorit Vlády České republiky, nicméně např. některé soudy 

vyžadují sdělení adresy utajeného azylového domu.  

 

Mgr. Koupilová předala na CD statistiky Intervenčního centra SKP-CENTRUM o.s. 

Pardubice, které tvoří přílohu 2 zápisu.  

 

K tomuto bodu zaslala své stanovisko členka výboru Ing. Králová z oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, odboru sociálních věcí, Krajského úřadu Středočeského kraje, které tvoří 

přílohu 1 tohoto zápisu. 
                           

Další jednání výboru se uskuteční v pátek 13. června v 10,00 hod. 

 

Zapsala: JUDr. Jarmila Hanslová  

Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

 

 

Praze dne 14. března 2008 

 

 

PhDr. Branislava Marvánová Vargová  

Předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí 

 

http://www.mallmo.se/


Příloha 1 

 

Vyjádření  k jednání Výboru pro prevenci domácího násilí dne 14.03.2008 
 

Podněty k bodu 6) Různé: 

 

a) Minulé jednání jsem se dotazovala na způsob sjednocení činnosti intervenčních center 

– pokud vzniknou svým způsobem nekontrolovaně……na území kraje. 

Ačkoliv to nepatří do aktuálních úkolů Výborů (je vlastní záležitostí krajů), které je 

nutné řešit – považuji za správně podat alespoň stručnou informaci jako zpětnou 

vazbu. 

Iniciovala jsem ihned po předchozím jednání Výboru pracovní schůzky vedení odboru 

SV našeho krajského úřadu a výsledkem je svěření koordinační funkce v oblasti 

prevence domácího násilí (intervenčních center) odbornému pracovníkovi odboru SV, 

který má v kompetenci prevenci kriminality s tím, že vytvoří pracovní skupinu, ve 

které budou účastni zástupci již existujících či v budoucnu vzniklých intervenčních 

center, zástupce Policie ČR, NNO apod.; mimo jiné členem této pracovní skupiny 

budu i já, jednak jako zástupce oblasti sociálně-právní ochrany dětí a také pro vazbu 

na práci tohoto Výboru. 

 

b) Nutnost co nejdříve zahájit mediální informační kampaň, letáčky apod. Jistě i v tomto 

úkolu mohou kraje také sehrát svoji úlohu. Projednám s kolegy alespoň pro první fázi 

zveřejnění určitého informačního materiálu na webu Středočeského kraje. V tomto 

bodě však narážím na jedno dilema – popsané v bodě d). 

 

c) Potřeba prověřit-zvážit   j a k é   telefonní číslo na policii mají ohrožené osoby volat – 

tak, aby se jim dostalo okamžité pomoci – 158, nebo 112 ?? 

 

Uvádím to proto, že v min.týdnu moji známí zaznamenali ve svém okolí situaci, kdy 

evidentně žena-ohrožená osoba se znaky domácího násilí se odhodlala a volala tel.číslo 

158, na tel. lince se jí ozval automat, který se vyptával na polohu, odkud volá atd. a poté ji 

– pro ni po hrozně dlouhé době - spojil na nejbližší malé obvodní oddělení, kde její hovor 

vzal evidentně neproškolený policista…………a odmítl cokoliv dělat. Následně její 

příbuzní si stěžovali vedení policie a hned jí bezprostředně po této události vyhledal 

policista-odborník, omluvil se za vzniklý problém a nechal jí osobní vizitku…….ale toto 

není systémové řešení. 

 

 

V rámci mých časových možností – totiž sdělení se, bohužel, ke mně dostalo teprve a zcela 

náhodně včera  

– jsem se na „nastavení“ výše uvedených dvou telefonních linek „rychlé pomoci“ zeptala 

alespoň známého, který ještě min. rok pracoval v  záchranném systému v pozici vedoucího 

pracovníka u hasičského sboru „okresní úrovně“. 

 

Dozvěděla jsem se, že údajně: 

 

Tel.linka 158 – z důvodu úspory fin. prostředků byl aplikován systém automatického 

„navigátora“, který se začne vyptávat na základní polohu – kraj, okres, adresu, ulici apod., 

následně přepojí nejbližší policejní pracoviště……pro ohroženou osobu je to velmi stresující 

a čas nepřiměřený…..a dle vyjádření mého známého se volající osoba následně také asi 



dostane k „živé“ operátorce, která je jazykově dobře vybavena – ale nemá zkušenosti, znalost 

terénu a o proškolení o DM lze také pochybovat… 

 

Tel.linka 112 – jistě v mezinárodním hledisku je velmi efektivní a moderní ( v TV velmi 

úspěšně medializována), údajně zvedá hovor již živá opět dobře jazykově vybavená 

operátorka……u této cesty nemohu popsat způsob dovolání se  – zda by byla pro ochranu 

ohrožené osoby rychlejší ?? 

 

Logicky jsem osobně ani na jedno z těchto čísel - jen tak bezdůvodně - nevolala……abych 

osobně zjistila způsob, kterým se dovolám – a kam……… 

 

Můj příspěvek do bodu 6) Různé – znamená pouze nadhozené téma s ohledem na skutečnou 

událost. 

Tato událost může být pouze selháním konkrétního lidského faktoru, a proto u svého 

příspěvku píši výše uvedené otazníky. 

Nicméně již nic nevymaže z paměti oné ohrožené osoby - - - hlas automatu, který se jí na 

lince 158 pozvolna vyptával na bydliště apod……tento konkrétní případ   z a t í m   naštěstí 

neskončil tragédií. 

 

Je to popsání konkrétní kauzy s konkrétními „hráči“ – ale přece jen by asi stálo zato – ptát se, 

jak je nastaven systém způsobu dovolání se rychlé pomoci – jaký je rozdíl mezi tel. č. 158 a 

tel. č. 112 - a co je v rámci propagace vhodnější lidem v letácích a dalších materiálech 

poradit. 

 

 

 

 

Ing. Eliška Králová, vedoucí oddělení SPOD, Odboru SV 

Krajský úřad Středočeského kraje 

13. března 2008  

 



Příloha 2 

Statistiky Intervenčního centra SKP-CENTRUM o.s. Pardubice 

 

 

 

 

 

 

Roční statistické zpracování údajů o DN    

   

rok: 2007 

Kraj:   Pardubický 

   

POČET UŽIVATELŮ SLUŽBY CELKEM:                                                                                                 114 

   

POČET VYKÁZÁNÍ V MĚSÍCI CELKEM:                                                                                                   61                               

z toho:                      

opakovaných vykázání či zákazu vstupu    2  

vykázání 38  

zákaz vstupu  22  

duplicita vykázání a zákaz vstupu  1  

dle okresů:   

Chrudim 10  

Pardubice 23  

Svitavy 15  

Ústí nad Orlicí 13  

  

VEDENÉ PŘÍPADY, KDE NEDOŠLO K VYKÁZÁNÍ:                                                                                22 

z toho:    

Chrudim 1  

Pardubice 15  

Svitavy 4  

Ústí nad Orlicí 2  

   

POČET KONTAKTŮ IC S KLIENTELOU V ROCE CELKEM:                                                               459 

z toho:  

počet intervencí 273  

počet kontaktů 186  

druh komunikace:   

telefonické a e-mailové  297  

osobní   162  

pohlaví osob:   

muž 4  

žena 110  

   



 

POČET KONTAKTŮ S OHROŽENÝMI OSOBAMI V SOUVISLOSTI S VYKÁZÁNÍM:          253 

z toho:    

telefonický 170 

osobní v IC 45 

osobní v místě bydliště - výjezd 38 

  

VĚK OHROŽENÉ OSOBY (PŘÍPADY VYKÁZÁNÍ)  do 20 let 1 

 21-30 let 11 

 31-40 let 23 

 41-50 let 15 

 51-60 let 8 

 61 - 70 let  2 

 71 - 80 let 1 

 80 a více let  0 

 neuv. 0 

   

POČET VYKÁZÁNÍ PO JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH leden 9 

 únor 8 

 březen 6 

 duben 4 

 květen 1 

 červen 5 

 červenec 8 

 srpen 6 

 září 6 

 říjen 6 

 listopad 1 

 prosinec 1 
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měsíc počet případů počet kontaktů 

leden 19 57 

únor 19 58 

březen 20 44 

duben 10 25 

květen 15 28 

červen 10 27 

červenec 14 46 

srpen 17 48 

září 16 43 

říjen 27 49 

listopad 12 17 

prosinec 12 14 

celkem neuv.  456 
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SKP-CENTRUM, o.s. 

Divize 2 - Podpora rodiny   

   

Statistické zpracování údajů o DN - leden 2008 

   

Rok: 2008 

Měsíc: leden     

Kraj:   Pardubický 

   

POČET UŽIVATELŮ SLUŽBY CELKEM:                                                                                      12 

Počet nových uživatelů v měsíci   5 

pohlaví osob:    

muž 0  

žena 12  

POČET VYKÁZÁNÍ CELKEM   2 

Chrudim    

Pardubice 2  

Svitavy    

Ústí nad Orlicí    

  
VEDENÉ PŘÍPADY, KDE NEDOŠLO K 
VYKÁZÁNÍ:                                                                          3 

   
   

POČET KONTAKTŮ IC S KLIENTELOU CELKEM:                                                        41 

z toho:  

telefonické a e-mailové  27  

ambulantní 7  

terénní 7  

z toho:    

počet intervencí 26  

počet kontaktů 15  

   

POČET KONTAKTŮ S OHROŽENÝMI OSOBAMI V SOUVISLOSTI S VYKÁZÁNÍM:                   15 

z toho:    

telefonický 12 

osobní v IC 2 

osobní v místě bydliště - výjezd 1 

z toho:    

počet intervencí 2  

počet kontaktů 5  

  

POČET PROFESNÍCH KONTAKTŮ (IDS - OSPOD, PČR, apod. )  

celkem 46 

v souvislosti s vykázáním 4 

    

studenti 1  

stážisti 0  

ostatní akce 1  
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SKP-CENTRUM, o.s.   

Divize 2 - Podpora rodiny   

   

Statistické zpracování údajů o DN - únor 2008 

   

Rok: 2008 

Měsíc: únor     

Kraj:   Pardubický 

   

POČET UŽIVATELŮ SLUŽBY CELKEM:                                                                                      10 

Počet nových uživatelů v měsíci   5 

pohlaví osob:   

muž 1  

žena 9  

POČET VYKÁZÁNÍ CELKEM   3 

Chrudim 1  

Pardubice    

Svitavy 1  

Ústí nad Orlicí 1  

  
VEDENÉ PŘÍPADY, KDE NEDOŠLO K 
VYKÁZÁNÍ:                                                                          2 

   

   

POČET KONTAKTŮ IC S KLIENTELOU CELKEM:                                                        34 

z toho:  

telefonické a e-mailové  27  

ambulantní 3  

terénní 1  

z toho:    

počet intervencí 21  

počet kontaktů 13  

   

POČET KONTAKTŮ S OHROŽENÝMI OSOBAMI V SOUVISLOSTI S VYKÁZÁNÍM:                    15 

z toho:    

telefonický 12 

osobní v IC 2 

osobní v místě bydliště - výjezd 1 

z toho:    

počet intervencí 10  

počet kontaktů 5  

  

POČET PROFESNÍCH KONTAKTŮ (IDS - OSPOD, PČR, apod. )  

celkem 25 

v souvislosti s vykázáním 8 

   

studenti 2  

stážisti 0  

ostatní akce 1  

 

 


