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Záznam z jednání Výboru pro prevenci domácího násilí 

14. září 2010 
 

 

Místo jednání: Praha, Strakova akademie, zasedací místnost č. 140 (od 13:00 do 15:20 hod.) 

 

Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím právem): 

 

 Jméno Organizace 

1.  Mgr. Jitka Čechová 

Zastupuje Julija Křivská Prejsová   

Persefona o. s. Brno 

2.  Mgr. Heligmanová Hana MPSV, odd. socpr. ochr. dětí 

3.  PhDr. Olga Hinková 

Zastupuje Jana Volná  

Psychocentrum – manželská a rodinná 

poradna kraje Vysočina 

4.  Mgr. Ondřej Hofmann MS ČR 

5.  Mgr. Barbora Holušová MV ČR 

6.  PhDr. Martin Jára LOM, o.s. 

7.  Mgr. Bronislava Jonitová MO ČR 

8.  Mgr. Jindřiška Krpálková 

předsedkyně výboru 

Arcidiecézní charita Praha 

9.  Ph.Dr. Branislava Marvanová Vargová   KOORDONA – koalice organizací proti 

domácímu násilí  

10.  Mgr. Jan Potměšil  MV, nezávislý odborník na DN 

11.  PhDr. Marie Šusterová Intervenční centrum Praha 

12.  Ing. Mgr. Ivana Spoustová proFem, o. p. s. 

13.  MUDr. Iva Truellová MZ ČR 

14.  PhDr. Dagmar Úlehlová Spondea o.p.s. (Krizové centrum pro děti, 

IC pro osoby ohrožené DN) 

 

Omluvené členky a členové: 

 

 Jméno Organizace 

1.  Mgr. Budinová Adriena Občanská poradna Nymburk 

2.  Mgr. Budinová Petra MPSV, odd. koncepce soc. sl. 

3.  PhDr. Hana Frýdová MŠMT 

4.  Mgr. Jitka Gjuričová MV ČR 

5.  Mgr. Petr Hrubý koordinátor prevence kriminality, KÚ 

Středoč.kr. 

6.  PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, 

MBA 

Europodnikatelka 21. století  

7.  Mgr. Laurenčíková Klára 

místopředsedkyně výboru 

MŠMT, náměstkyně skupina pro sociální 

programy ve školství  

8.  Mgr. Marie Lienau proFem o.p.s. 

9.  Zdena Prokopová ROSA, o. s. 

 

 

Hosté a hostky: 

 

 Jméno Organizace 
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1.  Mgr. Jana Krejčíková  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

2.  Mgr. Lenka Klímová OSZ pro Prahu 4 

3.  Lucie Vaníčková Horníková IC Kladno 

 

 

Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů: 

Mgr. et Mgr. Hana Veselá  

 

Z celkového počtu 23 členů a členek bylo přítomno 14 osob s hlasovacím právem, tj. Výbor 

byl schopný se usnášet. 

 

Návrh programu jednání – Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, 15.4. 2010 

1. Schválení programu J. Krpálková (předsedkyně) 

2. Národní akční plán prevence domácího násilí na 

léta 2010 – 2014 - aktuální stav 

H. Veselá (tajemnice)  

/ P. Špondrová (vedoucí odd.) 

3. Pracovní skupina pro institucionální zabezpečení 

problematiky znásilnění 

J. Krpálková (předsedkyně),  

H. Veselá (tajemnice) 

4. ,,I love. I do not hit.“ Polský projekt pro prevenci 

DN a možnost zapojení se     
H. Veselá (tajemnice) 

5. Spolupráce s USA J. Krpálková (předsedkyně) 

6. Různé (možnost přibrání nových stálých hostů a 

hostek,  plán práce na r. 2010) 
J. Krpálková (předsedkyně) 

 

Ad bod 1 – Zahájení, schválení programu 

 

 J. Krpálková nejprve uvítala všechny přítomné, a poté nastínila program. 

Předpokládaný konec jednání byl stanoven nejpozději na třetí hodinu odpolední. J. Potměšil 

představil hostku, státní zástupkyni L. Klímovou a dále uvedl jména kandidátů a kandidátek, 

kteří se stanou stálými hosty či členy. Kromě L. Klímové, která zatím přislíbila stát se stálou 

hostkou, se jedná o JUDr. Kateřinu Čuhelovou, soudkyni Krajského soudu v Brně, 

JUDr. Tomáše Durdíka, soudce obvodního soudu pro Prahu 9 a Npor. Mgr. Bc. Alenu 

Skoumalovou z Městského ředitelství Policie ČR Brno – Cejl. 

 Poté, co J. Potměšil navrhl nové členky a hosty bylo pořadí jednotlivých bodů 

programu jednání Výboru změněno a vyčleněn byl nový bod. Nové pořadí bodů programu, 

které bylo odhlasováno všemi přítomnými členy a členkami a jejich zástupci, bylo následující: 

1. Schválení programu, 2. Členství ve Výboru (původně součástí bodu 6.), 3. Národní akční 

plán prevence domácího násilí na léta 2010 – 2014 - aktuální stav, 4. Pracovní skupina pro 

institucionální zabezpečení problematiky znásilnění, 5. ,,I love. I do not hit.“ Polský projekt 

pro prevenci DN a možnost zapojení se, 6. Spolupráce s USA, 7. Různé (plán práce na 

r. 2010).     

 

Odsouhlasený program jednání – Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, 15.4. 

2010 

1. Schválení programu J. Krpálková (předsedkyně) 
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2. Členství ve výboru  
J. Krpálková (předsedkyně) 

J Potměšil (místopředseda)   

3. Národní akční plán prevence domácího násilí na 

léta 2010 – 2014 - aktuální stav 
H. Veselá (tajemnice)  

4. Pracovní skupina pro institucionální zabezpečení 

problematiky znásilnění 

J. Krpálková (předsedkyně),  

H. Veselá (tajemnice) 

5. ,,I love. I do not hit.“ Polský projekt pro prevenci 

DN a možnost zapojení se 
H. Veselá (tajemnice) 

6. Spolupráce s USA    J. Krpálková (předsedkyně) 

7. Různé (možnost přibrání nových stálých hostů a 

hostek,  plán práce na r. 2010) 
J. Krpálková (předsedkyně) 

 

Ad bod 2 – Členství ve výboru  

 

J. Krpálková ve stručnosti shrnula genezi Výboru, přičemž zdůraznila, že státní orgány 

a neziskové organizace sice vysílají do Výboru jako jeho členy své zaměstnance, nicméně 

každý člen nebo členka vystupuje ve Výboru sám za sebe. To znamená, že pokud v určitém 

orgánu nebo organizaci přestane působit, jeho členství ve Výboru trvá nadále, neboť 

skutečnost, že je expertem na danou problematiku, není vázána na jeho působení v určité 

organizace nebo orgánu. Přesto je však třeba, aby Výbor dbal na zastoupení jednotlivých 

resortů a organizací, jejichž činnost s problematikou DN souvisí. J. Potměšil zdůraznil 

potřebu doplnit sestavení Výboru o nové členy a hosty. K tomu uvedl, že A. Skoumalová 

a T. Durdík souhlasili s členstvím, zatímco K. Čuhelová a L.Klímová si přejí prozatím zůstat 

stálými hostkami. Dále uvedl, že v budoucnu bude třeba provést revizi členství v tom smyslu, 

že ti z členek a členů, kteří se nebudou moci na jednání opakovaně dostavit, budou nadále 

stálými hostkami a hosty.  

D. Úlehlová  podotkla, že dříve se několikrát stalo, že bylo jednání Výboru oznámeno 

členům a členkám na poslední chvíli, což může činit problémy zejména mimopražským. 

V této souvislosti J. Krpálková navrhla dohodnout termíny jednání dopředu, a to tak, že by se 

jednalo jednou za čtvrt roku, vždy ve čtvrtek, třetí týden v měsíci. Toto ujednání bylo většinu 

13ti hlasů schváleno a odsouhlaseno formou usnesení Výboru následovně:  

 

Usnesení Výboru pro prevenci domácího násilí ze dne 14. září 2010 

Výbor pro prevenci domácího násilí  

stanovuje termíny jednání na léta 2010-2011 takto:  jednání Výboru v roce 2010 se bude 

konat dne 16. prosince, jednání Výboru v roce 2011 se bude konat ve dnech 17. března, 16. 

června, 22. září a 15. prosince.  

 

Ad bod 3 - Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2010 – 2014 - 

aktuální stav     

H. Veselá sdělila, že NAP je finalizován, všechny připomínky příslušných resortů byly 

zapracovány a dále byla provedena formální kontrola, zaměřená zejména na překlepy. NAP 

v tomto posledním znění bude pro informaci všem členům a členkám Výboru zaslán. 

Následně proběhla krátká diskuze, přičemž J. Potměšil podotkl, že je škoda, že odpadly 

z NAP ustanovení a úkoly o bezplatné právní pomoci, ale snad prý na něčem pracuje MSP.  

O. Hofmann to potvrdil, ale kvůli stálému nedostatku peněz je to celé zatím jen ve 

formě úvah. J. Krpálková podotkla, že jedním z úkolů Výboru bude dohled nad plněním NAP 
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a dále snaha, dostat do NAP novou problematiku. J. Potměšil uvedl, že je třeba angažovat 

politiky.  

      

Ad bod 4 - Pracovní skupina pro institucionální zabezpečení problematiky 

znásilnění    

 

J. Křivská Prejsová, projektová manažerka Persefony, uvedla, že Persefona a Gender 

studies jsou partnery projektu Stop znásilnění a díky tomu také Persefona dostala webové 

stránky www.stopznasilneni.cz a vypracovala analýzu k této problematice, která je volně ke 

stažení na výše uvedených webových stránkách. Dalším výstupem tohoto projektu byla 

brožura ,,Pod hladinou – fakta a mýty o znásilnění,“ v níž byl zmapován postoj médií, 

zdůrazněna potřeba oslovení širší veřejností a potřeba odstranit zažité mýty. J. Krpálková 

doplnila, že otázku rozšířit působnost Výboru o násilí páchané na ženách, Výbor již řešil 

a odmítl to, neb prioritou byl NAP. Je otázka, zda toto téma pro Výbor znovu neotevřít, neboť 

sexuální násilí není pácháno jen na ženách (ač jsou většinou jeho obětí). J. Křivská Prejsová 

dodala, že jejich analýza vychází především ze skutečnosti, že k sexuálnímu násilí dochází za 

zavřenými dveřmi a že klientky uprostřed příprav podat návrh couvnou.  

I. Truellová zmínila zneužívání chlapců a zdůraznila zoufalý nedostatek dětských 

gynekologů. I. Spoustová podotkla, že v případě silné důkazní nouze je pro oběti lepší, trestný 

čin znásilnění neoznamovat. NAP navíc zabere spoustu práce, tak by bylo lepší, vytvořit 

v rámci výboru pouze podskupinu, která by se výše uvedenou problematikou zabývala. 

M. Šusterová zdůraznila psychické násilí jako součást DN a B. Marvanová Vargová k tomu 

podotkla, že i ve Výboru je fyzické násilí na posledním místě, ač je to třeba řešit jakou součást 

DN.  

J. Volná uvedla, že by se Výbor měl zabývat jen DN, neb oběti DN potřebují jiné 

nástroje pomoci a na rozdíl od obětí znásilnění je mezi nimi a pachatelem vztah závislosti. 

B. Holušová zdůraznila, nevhodnost rozšiřování činností Výboru na problematiku jako je 

například obchod s lidmi. J. Křivská Prejsová sdělila, že pokud se odborník setká s oběťmi 

DN jen jednou, neví jak to řešit. L. Klímová to doplnila, že trestnou činnost, týkající se 

domácího násilí, je problém dokázat. Státní zastupitelství není obhájcem poškozeného, ale má 

to vyšetřit. Policie by obětem DN měla dávat letáky, obsahující informace o tom, na jakou 

organizaci se mohou obrátit. J. Krpálková zdůraznila, že panuje shoda o tom, že sexuální 

násilí je oblastí, která spadá do činnosti Výboru. Je třeba sestavit určitou skupinu, která se tím 

bude zabývat. (Výzva, kdo by měl zájem se do skupiny přihlásit, však zůstala bez odezvy, 

takže se tato otázka odložila na příští zasedání.) 

Pozn. sekretariátu – prosíme případné zájemkyně a zájemce o členství v pracovní skupině, 

která by se zabývala znásilněním, aby se hlásili na adresu vesela.hana@vlada.cz.                       

 

Ad bod 5 - ,,I love. I do not hit.“ Polský projekt pro prevenci DN a možnost 

zapojení se 

 

H. Veselá Výboru nastínila stručné informace o uvedeném polském projektu. 

Předcházel mu cyklus kampaní zaměřených proti násilí a na ochranu a podporu rodiny. 

Podílely se na nich kromě nevládních neziskových organizací i ministerstva a orgány policie. 

V Polsku proběhla rozsáhlá reklamní kampaň. Žádný z těchto projektů však nepřesáhl hranice 

Polska. Cíle kampaně jsou prevence před domácím násilím, zvýšení zájmu společnosti o tuto 

problematiku, propagace a podpora základních hodnot rodiny. Cílová skupina kampaně jsou 

lidé ohrožení domácím násilím, děti a mladiství, rodiče, pachatelé domácího násilí 

a představitelé institucí, které mají za cíl pomáhat obětem domácího násilí (zřejmě nevládní 

neziskové organizace). Poláci se v této souvislosti obrátily na nejrůznější české orgány státní 

http://www.stopznasilneni.cz/
mailto:vesela.hana@vlada.cz
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správy a instituce. Oddělení rovnosti žen a mužů zatím přislíbilo podporu. Celé kampani 

předchází konference, konaná ve Waršavě, ve dnech 21. až 22. října 2010. Hlavním tématem 

bude plánovaná kampaň, tj. nějaké bližší a konkrétnější informace, které zatím nejsou k 

dispozici. Účastníky by měli být zástupci ze všech EU zemí, jmenovitě zástupci z řad 

pracovníků a pracovnic ministerstev, policie, nevládních organizací a ombudsmana, zřízeného 

za účelem hájit práva dítěte. Poláci počítají s účastí až 160 lidí.  

Výbor se shodl na tom, že zatím je příliš málo informací na to, aby se dalo 

rozhodnout, zda by se tím měl v budoucnu zabývat. Pokud se H. Veselá konference účastní, 

podá o tom Výboru zprávu, a pak se rozhodne, co dál.    

 

Ad bod 6 -  Spolupráce s USA 

 

J. Krpálková uvedla, že tato otázka zůstává nadále otevřená. J. Foltysová je stále 

v USA, ve státě  Massachusetts, kde existuje podobný výbor, ale nepodařilo se s ní 

v posledních dnech spojit. Okruhy našeho zájmu jsou legislativa, asistované služby 

(asistované setkávání s násilnými osobami), pachatelé a styk dětí s rodiči. J Potměšil na 

otázku předsedkyně, zda má smysl se tím dále zabývat, odpověděl, že by to za to stálo, ale je 

třeba si ujasnit, co by to konkrétně obnášelo a následně konkretizoval formy spolupráce – 

např. formou konzultace českých legislativních návrhů s partnery v USA nebo konzultace nad 

plánovanými opatřeními v ČR (pro zjištění, jak věc ne/funguje v USA a jaké mají zkušenosti). 

 I. Truellová uvedla, že dříve byla s J. Foltysovou v kontaktu, a že v USA je 

problematika DN dobře zpracovaná. Požádala J. Krpálkovou, zda by nemohla zjistit, zda do 

působnosti výboru ve státě  Massachusetts spadají také zdravotnické služby. J.Krpálková 

přislíbila pověřit jednáním s USA jednu svou kolegyni. Ideální by bylo, kdyby se podařilo, 

aby někdo z jejich výboru přiletěl do ČR, ale byl by problém s tím, že Výbor by takové osobě 

nemohl nic hradit. To znamená, že zatím přichází v úvahu spolupráce ve formě výměny 

emailů nebo konverzace přes SKYPE.  

Následně proběhla debata o to, zda bude vytyčeno jedno téma, nebo zda se vybere 

oblastí víc. Výbor se shodl na tom, že by bylo vhodné zajistit odborníka z USA na 

problematiku DN a pokusit se to stihnout k 25.11.2010, na den proti násilí na ženách.      

 

Ad bod 7 - Různé (možnost přibrání nových stálých hostů a hostek,  plán práce 

na r. 2010) 

 

J. Krpálková Výboru sdělila, že plán práce na následující období 2010-2011 bude 

zahrnovat otázku vzdělávání soudů, posudky soudních znalců, a další, co zbylo z minula. Na 

jednání Výboru budou i nadále zváni odborníci, kteří se vždy vyjádří k danému tématu, tak 

jak tomu bylo doposavad. Dále bude třeba připravit skupiny, které se budou uvedenými 

oblastmi zabývat. Skupiny budou sestaveny mimo jiné také na základě seznamu skupin, které 

už byly ve Výboru dřív. Tento seznam přislíbila H. Veselá zaslat všem členům a členkám 

emailem.     

D. Úlehlová iformovala členy a členky Výboru o mezinárodní konferenci, konané pod 

záštitou Statutárního města Brna dne 25. listopadu 2010 ve sněmovním  a rytířském sálu Nové 

radnice v Brně v rámci projektu ,,Stop domácímu násilí u osob jiných etnik – zavedení 

nových metod a postupů v rámci spolupráce se zeměmi EU“.   

J. Krpálková se na závěr s členkami a členy Výboru rozloučila a poděkovala za 

pozornost a za příspěvky. Celé jednání Výboru zakončila s tím, že další konání schůze 

Výboru bude 16.12.2010.    

 

Jednání bylo ukončeno v 15:20. 
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Schválila:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jindřiška Krpálková, předsedkyně Výboru 

 

Zapsala: Hana Veselá, sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.  


